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POLÍTICA E ESTRATÉGIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE (PET) 
 
 
 

1. TEMAS CORRENTES 

 

A tecnologia sem-fio vem amadurecendo rapidamente e em muito pouco tempo a oferta 

comercial será plena e em abundância, conectando executivos que se movem entre diferentes 

localidades do globo terrestre. Denominada Wi-Fi ou WiMAX, essa tecnologia sem-fio está definida 

pelo padrão industrial 802.16 que determina as regras de comunicação entre as antenas e os 

terminais remotos de diferentes fabricantes. 

A rede nômade visa a atender os equipamentos em movimento e inclui sua utilização dentro 

de meios de transportes. 

Sem dúvida, mais uma vez, é a tecnologia condimentando as estratégias que são 

desenvolvidas por gerentes executivos. 

Há previsão de que gigantes comerciais da área de informática intensifique a produção em 

massa de equipamentos com essa tecnologia, incorporando chips em notebooks e outros 

equipamentos móveis. 

O gerente executivo que não considerar avanços tecnológicos como esse que possivelmente 

possam influenciar o desenvolvimento dos planos estratégicos de sua organização poderá estar 

incorrendo em um grave equívoco. “Melhor evitar errar uma vez do que acertar cem vezes e, ainda 

mais, ninguém olha diretamente para o sol resplandecente, mas todos o fazem quando está 

eclipsado. Muitos acertos não granjeiam tanto a atenção geral quanto um único fracasso. Os 

sucessos de um líder não bastam para encobrir um único deslize, pois a malevolência notará todos 

os seus defeitos e nenhuma de suas virtudes (Baltazar Gracián)“. 

  

2 SÉRIE ISO 9000: ARTIGO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FELIPPES, Bruna 

Adriano) 

 
a. Introdução 

Dentre tantas ofertas de um mesmo produto, a qualidade e a segurança estão entre os fatores 

decisivos na hora do consumidor escolher uma determinada mercadoria. E só existe uma forma para 

que esses requisitos sejam cumpridos: submeter os produtos a uma bateria de análise com critérios 
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estabelecidos por normas nacionais e internacionais, especificamente elaborados de acordo com as 

particularidades de cada um.  

 

 

Dessa maneira, a existência de um sistema interno de gerência empresarial que administre e 

dê a devida importância à qualidade e segurança de bens e serviços (visando o sucesso empresarial e 

à satisfação dos seus clientes), e a existência de normas padrão que sirvam como base para o 

controle da qualidade de produtos e serviços prestados por uma empresa, são constantes obrigatórias 

para a garantia da qualidade e segurança daquilo que uma empresa pode oferecer a seu cliente. 

Quanto aos produtos passíveis de uma inspeção ou avaliação, não há limites. Brinquedos, 

tecidos, preservativos, água, cigarros, capacetes, eletrodomésticos, uma infinidade de produtos são 

submetidos a vários testes para a garantia da qualidade e segurança do consumidor. Os ensaios para 

controle da qualidade também se preocupam com a saúde do consumidor e preservação do meio 

ambiente.  

Assim, uma excelente gestão da qualidade em qualquer empresa é um dos fatores de 

sobrevivência organizacional, os quais serão elencados a seguir. 

Existem sete mandamento s de Gestão Empresarial, segundo Oceano Zacharias, a serem seguidos por 

uma empresa que deseja conquistar seu lugar no pódio das vencedoras: 
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Seguindo esta linha, para o sucesso de uma companhia, a estratégia gerencial a ser atualmente 

adotada contempla necessariamente os seguintes pontos: 

 

• Ter um Corpo Gerencial competente, onde a competência é a soma de Conhecimento, 

Habilidade e Comportamento (atitude, postura. ética); 

• Tornar a empresa sensível às necessidades dos clientes e do mercado; 

• Adotar uma visão holística da empresa, enxergando os processos que a compõem de forma 

sistêmica. Assim, as ações locais ficam sintonizadas constantemente com o sistema global 

empresarial; e 

Trazer a dimensão 
do tempo para 

dentro da empresa 
(descobrindo 

situações encobertas 
e promovendo a 

qualidade)  

Implantar a 
cultura da 
melhoria 
contínua 

Saber delegar 
tarefas 

(descentrali-
zação) 

 
Investir nos 
funcionários 

Estruturar 
um Sistema 

de Gestão da 
Qualidade  

Formar um 
corpo 

gerencial de 
alto nível 

Ter plano 
estratégico 
(médio e 

longo prazo) 

 
Gestão  

Empresarial 
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• Consolidar a cultura de melhoria contínua na empresa, estruturada por processos. Para tal, 

necessita-se de uma metodologia a ser seguida. 

Estes pontos acima apresentados estão, não por coincidência, dentro da série ISO 9000. Por este 

motivo, praticamente a totalidade das empresas, a nível mundial, se baseia na ISO 9000 como um 

caminho seguro para estruturar estrategicamente o gerenciamento de sua organização. 

Para ser realmente eficiente, qualquer organização de pequeno, médio ou grande porte, precisa 

sistematizar as maneiras de conduzir suas atividades. A ISO 9000 providencia para as empresas um 

modelo para implantar esse tipo de sistema, com regras elaboradas por especialistas do mundo todo, 

tomando por base outros modelos comprovadamente satisfatórios. 

 A política de comércio mundial tende para o processo de Certificação de Sistemas de Gestão 

da Qualidade, o que a torna fundamental para negociar produtos e serviços. As empresas já 

certificadas estão exigindo dos seus fornecedores e prestadores de serviços a implantação de 

sistemas de gestão da qualidade na linha da ISO 9000. Portanto, para vender para essas empresas, 

por exemplo, é conveniente implantar um sistema de qualidade de acordo com esta norma. 

De modo similar e particular, a elaboração de normas, a realização de ensaios e a utilização 

de diferentes mecanismos de avaliação da conformidade constituem uma estratégia de política 

industrial do nosso país para inserir os produtos brasileiros com competitividade no mercado 

internacional e prevenir-se da invasão de produtos estrangeiros com qualidade duvidosa. Assim, 

torna-se necessário intensificar a revisão e a elaboração de normas e regulamentos técnicos, no 

sentido de simplificá- los, privilegiando o estabelecimento de requisitos essenciais, principalmente 

aqueles ligados às áreas de saúde, segurança e meio ambiente. 

 Dessa maneira, faz-se primordial o entendimento da filosofia desta família de normas ISO 

9000, bem como suas implicações, exigências e garantias. Nesse sentido, inicialmente, um pequeno 

resumo da história de seu surgimento, evolução e situação atual será exposto. Em seguida, serão 

enfatizadas algumas diferenças entre a versão ISO 9000:1994 e a ISO 9000:2000, sendo esta última 

a versão atual.  

 

Nos itens seguintes, serão destacados e explicados o conceito propriamente dito da série ISO 

9000 e sua finalidade. 

Em seguida, para um conhecimento técnico específico sobre a família ISO 9000:2000, será 

apresentada, neste texto, a composição estrutural desta série, sobre a qual destacaremos alguns 

aspectos de fundamental importância e esclareceremos in formações quanto à utilização e 

importância destas normas a diferentes tipos de empresas, órgãos governamentais e clientes. 
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Na seqüência, os princípios nos quais esta série se baseia e seus principais campos de aplicação 

serão enumerados.  

Posteriormente, antes de falarmos sobre as aparentes desvantagens na obtenção do certificado 

ISO 9000 e as exigências requeridas para esta obtenção, será discutida a importância deste conjunto 

de normas, e suas principais vantagens e garantias. 

Finalmente, vamos concluir este mapeamento dos principais aspectos da série ISO 9000, destacando 

os procedimentos a serem realizados, por qualquer tipo de organização presente no campo de 

aplicação desta série, caso haja o interesse na obtenção do certificado ISO 9000. 

 

1) História 

 Antes de entendermos o real significado da série ISO 9000, sua finalidade, vantagens e 

desvantagens, é fundamental mergulharmos um pouco no passado para enraizarmos, em nosso 

conhecimento, os princípios básicos e evolutivos intrínsecos a esta família de normas.  

A necessidade de padrões internacionais de engenharia, no período pós-guerra, levou à criação, em 

1947, de um novo organismo para facilitar a coordenação internacional e a unificação de padrões 

industriais. Esta entidade foi denominada ISO, a qual publicou seu primeiro padrão em 1951. 

 ISO é o nome, e não a sigla, da Organização Internacional para Normalização (International 

Organization for Standardization) que está localizada em Genebra-Suíça. O nome ISO é derivado da 

palavra grega isos que significa “igual”, já que o objetivo da organização é padronizar as normas 

internacionalmente. Seu propósito é, portanto, desenvolver e promover normas e padrões mundiais 

que traduzam o consenso dos diferentes países do mundo de forma a facilitar o comércio 

internacional.  

A primeira norma relativa ao Sistema da Qualidade foi a Mil-Q-9858 Quality Program Requeriment 

for Industry, que foi editada em 1963, pelo Departamento de defesa dos EUA, e utilizada por este 

governo em indústrias do setor  militar. Em  1970  foi  emitido  o  documento  “10  CFK 50 – B”,  

pela  

 

Mais de 140 países já adotaram a ISO como norma essencial e, dados recentes, nos 

mostram que cerca de 95% da produção industrial de todo o planeta são oriundas de países 

que adotam as normas ISO série 9000 como normas oficiais. Como a ISO define regras 

iguais para todos, as empresas competem igualmente. 
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comissão de Energia Atômica Americana, que fundamentou o Sistema da Qualidade e formalizou o 

modelo de Gerenciamento da Qualidade. Deste documento foram derivados outros, inicialmente 

ligados à área nuc lear, e depois difundidos para aplicação em empresas de forma geral.  

Em sua maioria, as normas ISO eram extremamente específicas em relação a um produto, material 

ou processo particular, isto porque elas diziam respeito, principalmente, a processos técnicos de 

engenharia. Assim, estas normas criadas pela ISO, em geral, atuavam e atuam nos mais diferentes 

segmentos, controlando especificações de produtos, matérias-primas e serviços, em todas as áreas 

(existem normas, por exemplo, para classificação de hotéis, café, usinas nucleares). 

Em 1987, entretanto, surgiu uma nova família de normas, a ISO 9000, que ganhou rapidamente a 

atenção de uma audiência muito maior que suas antecessoras, fazendo com que as normas ISO, 

como um todo, ficassem mais popularizadas. Isso se deu porque a então nova ISO 9000 referia-se a 

toda comunidade empresarial, e não somente aos engenheiros. Diferentemente das outras, a série 

ISO 9000 é genérica e está relacionada com Sistemas para Gestão e Garantia da Qualidade nas 

empresas, e não com produtos específicos.  

A ISO editou a série 9000 com o objetivo de estabelecer critérios mínimos obrigatórios para 

implantação de Sistemas de Garantia da Qualidade. Neste momento, vale ressaltar que, no âmbito da 

família ISO 9000, qualidade é entendida como o grau no qual um conjunto de características 

(propriedades diferenciadoras) inerentes satisfaz a requisitos (necessidade ou expectativa do cliente 

que é expressa, geralmente, de forma implícita ou obrigatória). Aproveitando a oportunidade, vamos 

definir também, neste momento, o conceito de Sistema de Gestão da Qualidade – SQ. Segundo a 

norma ISO 9000, Sistema de Gestão da Qualidade é um sistema de gestão (sistema para estabelecer 

política e objetivos, e para atingir estes objetivos) para dirigir e controlar uma organização, no que 

diz respeito à qualidade. 

A primeira versão das normas ISO 9000 era composta por uma estrutura de três normas 

sujeitas à certificação (as chamadas normas contratuais) ISO 9001, 9002 e 9003 (com validade de até 

três anos destes sistemas), além da ISO 9000 que era uma espécie de guia para seleção da norma 

mais adequada ao tipo de organização. As empresas eram certificadas em uma das normas 

contratuais de acordo com a sua atividade comercial. Três anos depois, a ABNT emitiu a pr imeira 

versão (tradução) da série no Brasil. A mesma foi "batizada" com o nome de série NBR 19000.  

Em 1994, a série foi revisada, porém sem grandes modificações, apenas com uma pequena 

ampliação e alguns esclarecimentos em seus requisitos, mantendo a mesma estrutura, ou seja, três 

normas sujeitas à certificação. Em paralelo, a ABNT revisou as normas brasileiras, adotando o nome 
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"série NBR ISO 9000", alinhando-se com o resto do mundo que já adotava nomenclatura similar 

para suas versões nacionais (exemplo: na Alemanha: DIN ISO 9000).  

 

 

Em dezembro de 2000, a série foi totalmente revisada; além das alterações em sua estrutura, 

agora temos apenas uma norma sujeita à certificação, a ISO 9001, a qual trouxe o enfoque de 

gerenciamento de processos.  

A série ISO 9000 segue a tendência das normas multi-nível (normas que têm mais de uma 

alternativa para a elaboração de um Sistema de Qualidade). A grande diferença é que, enquanto os 

documentos anteriores tratavam apenas de definições contratuais, a ISO 9000:2000 tem uma 

abrangência maior e aborda também circunstâncias não contratuais, através da atual norma ISO 

9004, por exemplo, dando diretrizes básicas para a implementação de um Sistema da Qualidade 

Normalizado, e que pode ser utilizada por empresas que desejam implementar um Sistema da 

Qualidade como estratégia competitiva, sem se prender a situações contratuais.  

A seguir, serão enumeradas, brevemente, as principais diferenças entre as versões de 1994 e 

2000 da série ISO 9000, principalmente no que diz respeito a temas como estrutura e objetivo do 

sistema gerencial e relação com os clientes. 

 

1947 1951 1963 1970 1987 1994 2000 

Criação da 

organização 

ISO 

Publicação 

do 

primeiro 

padrão 

ISO 

Edição da 

primeira 

norma 

relativa 

ao SQ - 

Sistema 

da 

Qualidade 

(Mil-Q-

9858) 

Emissão do 

documento 10-

CFK 50 – B 

que 

fundamentou o 

SQ e 

formalizou o 

Modelo de 

Gerenciamento 

Surgimento 

da série 

ISO 9000 

Revisão 

da série 

ISO 

9000 

Revisão 

da série 

ISO 

9000 

 

Antigamente, ter um Sistema da Qualidade bem desenvolvido e confiável era um 

diferencial. Hoje, devido a questões de mercado, é uma obrigação! 
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2) Diferenças entre as versões de 1994 e de 2000 

A ISO 9000 está cada vez mais sendo usada, principalmente por empresas do setor de 

serviços. Observou-se, porém, que a série ISO 9000:1994 não estava sendo particularmente 

percebida como "simpática ao usuário" e que não era compatível com a série 14001 (norma de 

gestão ambiental), cada vez mais adotada pelas corporações.  

 

 

Assim, houve a necessidade de uma nova revisão nas normas da série ISO 9000, no ano de 

2000, cujas mudanças tiveram como alvo principal “auxiliar as empresas a manter seu foco no 

cliente, bem como nos processos que sejam essenciais às suas operações”.  

Os pontos elencados, a seguir, resumem as diferenças que as novas normas da série ISO 

9000:2000 trazem com relação à versão de 1994:  

• a norma 9002 desaparece pois todas as necessidades serão atendidas pelo 9001;  

• a norma ISO 9003 é interrompida e não há modelo equivalente;  

• a nova norma é baseada e orientada em modelos de processo;  

• a nova norma inclui um requisito para melhoria contínua;  

• a nova norma possui um requisito de planejamento da qualidade com a política; os objetivos 

e metas quantificáveis da organização; e 

• a nova norma é focada no cliente.  

Enquanto a versão 1994 assegurava apenas a conformidade para atender aos requisitos do 

cliente, a versão 2000 compreende as necessidade e expectativas atuais e futuras do cliente 

(avaliando o nível de satisfação do cliente e agindo sobre os resultados auferidos). Além disso, 

enquanto a versão antiga apenas definia e divulgava políticas, objetivos variáveis e recursos, a nova 

versão estabelece visão, direção e valores comuns, metas e objetivos desafiadores, e implementa 

estratégias para atingi- los, coordenando, facilitando e estimulando pessoas. As normas ISO 9000 em 

1994 apenas estabeleciam controles e processos documentados; na versão 2000, contudo, identifica, 

explicitamente, clientes internos e externos, bem como fornecedores dos processos, focando no uso 

de recursos nas atividades dos processos de forma a usar efetivamente pessoas, equipamentos, 

métodos e materiais. Até 1994, as decisões gerenciais e ações no Sistema da Qualidade eram 

tomadas com base na análise de dados e informações factuais obtidas em auditorias, ações 

corretivas, não-conformidades de produtos, reclamações de clientes e outras fontes. A partir de 2000, 

porém, ficou definido que estas decisões e ações seriam baseadas na análise de dados e informações 

para maximizar a produtividade e minimizar desperdícios e trabalhos, sendo os esforços dirigidos à 
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redução de custos, aumento da performance e participação de mercado através do uso apropriado de 

ferramentas de gerenciamento e uso de tecnologia. Quanto ao tratamento com os fornecedores, antes 

se definiam e se documentavam requisitos para serem atendidos por sub -contratados. Atualmente, 

são estabelecidas alianças estratégicas e parcerias, assegurando imediato envolvimento e 

participação através de requisitos para desenvolvimento e melhoria conjunta de produtos, processos 

e sistemas, além de desenvolver confiança mútua, respeito e comprometimento com a satisfação do 

cliente e com a melhoria contínua.  

Como exemplo da reestruturação das normas, ocorrida em 2000, podemos citar que a ISO 

9001:2000 foi publicada em 15 de Dezembro de 2000, substituindo as antigas normas ISO 

9001:1994, ISO 9002:1994 e ISO 9003:1994. 

 

Agora sim já temos base suficiente para entendermos o conceito associado à série ISO 9000, o qual 

será discutido no próximo item. 

 

 

 

 

 

3) Conceito 

Neste tópico, não será enunciado apenas um conceito referente à ISO 9000, mas um conjunto 

coerente de definições associadas a esta família de normas tão importante e ao mesmo tempo 

desconhecida por muitos. 

A série ISO 9000 é um conjunto de normas que formam um modelo de gestão da qualidade 

para organizações que desejam certificar seus sistemas de gestão através de organismos de 

certificação (tais como o BVQI (Bureau Veritas Quality International. NoBrasil, é representada pela 

BVQI do Brasil Sociedade Certificadora Ltda), o Loyds, ou o DNV(Det Norske Veritas), entre 

outros. Foi elaborada através de um consenso internacional sobre as práticas que uma empresa pode 

tomar a fim de atender plenamente os requisitos de qualidade do cliente. A Família ISO 9000 não 

fixa metas a serem atingidas pelas empresas a serem certificadas, a própria empresa é quem 

estabelece as metas a serem atingidas. A certificação, feita por um órgão independente (imparcial e 

idôneo), é o reconhecimento formal e internacional de que a organização possui um bom Sistema da 

Qualidade de acordo com os requisitos da norma, atestando que esta cumpre o que está disposto na 

A versão 9000:2000 é a mais recente da série ISO 9000 e enfoca, 

prioritariamente, o cliente! 
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mesma. Com ele, a organização conquista a confiança dos clientes e, em conseqüência, gera e 

consolida oportunidades de negócios no mercado brasileiro e mundial. 

Estando de acordo com as normas ISO 9000, a empresa obtém um certificado ISO 9000, 

considerado como um documento que unifica normas de metodologia e critérios para a garantia da 

qualidade de produtos e serviços.  

Inicialmente criada para o Mercado Comum Europeu, a série ISO passou a ser encarada como 

questão estratégica nas relações de troca com terceiros países, e hoje é considerada como um forte 

instrumento de competitividade. Este conjunto de normas estabelece padrões mínimos de qualidade 

e é voltado à padronização da qualidade de produto, não importando o tipo de atividade, o tamanho 

ou o caráter, público ou privado.   

 Apenas como comparação, vale ressaltar que, enquanto a ISO 9000 trata do gerenciamento 

de processos sob o enfoque da gestão da qualidade, conceituando qualidade como sendo as 

propriedades de um produto ou serviço necessárias para satisfazer os clientes, a ISO 14000, cuja 

origem foi em 1997, enfoca o gerenciamento do processo com ênfase na preservação do meio 

ambiente, tratando de minimizar os efeitos nocivos que certas atividades podem causar. 

 

 Dessa maneira, a ISO 9000 é um sistema elaborado para prover um gerenciamento da 

qualidade integrado, porém flexível, passível de ajuste em todo sistema de gerenciamento da 

informática e de adequação satisfatória aos sistemas de gerenc iamento da produção com 

complexidade variável. Assim, a característica mais marcante da ISO 9000 no gerenciamento é não 

apenas fornecer automaticamente controles para assegurar qualidade da produção e expedição, mas 

também reduzir desperdício, tempo de paralisação da máquina e ineficiência da mão-de-obra, 

provocando, por conseguinte, aumento da produtividade. 

Cada país -membro da ISO é representado por uma das suas entidades normativas. No caso do Brasil, 

o representante é a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a qual é uma entidade civil, 

sem fins lucrativos, credenciada como único Fórum Nacional de Normalização e responsável pela 

elaboração das normas brasileiras (NBR) de caráter voluntário.  

Apesar da organização ISO ser a responsável pela criação das normas e desenvolvimento de guias 

que ajudam assegurar a boa prática das atividades relacionadas às normas, ela não concede o 

certificado ISO 9000 nem avalia sistemas da qualidade para confirmar se estão em conformidade 

com a norma, funções estas realizadas por organismos certificadores.  
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No Brasil o INMETRO é o responsável pela fiscalização (credenciamento) dos organismos 

certificadores. Este órgão é governamental e tem a finalidade de formular e executar a política 

nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais.  

 É importante destacar aqui a diferença entre certificação compulsória e voluntária. 

Certificação compulsória é aquela regulamentada por lei ou portaria de um órgão regulamentador 

como, por exemplo, o INMETRO. A compulsoriedade dá prioridade às questões de segurança, saúde 

e meio ambiente, assim os produtos listados nas regulamentações apenas podem ser comercializados 

com a certificação. 

A certificação voluntária é aquela que não possui qualquer regulamentação de órgão oficial, desta 

podemos destacar as certificações de sistemas de gestão da qualidade (NBR ISO 9000) e gestão 

ambiental (NBR ISO 14000). 

 Assim, o certificado ISO 9000 é o documento que atesta a conformidade do sistema da 

qualidade implantado em uma empresa de acordo com os requisitos das normas da série NBR ISO 

9000. A implantação do sistema da qualidade destina-se prioritariamente à obtenção da satisfação do 

cliente pela prevenção de não-conformidades em todos os estágios, desde a produção até os serviços 

associados (assistência técnica). 

 Conhecendo “o que” é a ISO 9000, é necessário sabermos o “porque” da existência da 

mesma. Para tanto, o próximo item trata exatamente sobre a finalidade da série e seus principais 

objetivos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Finalidade 

 O principal objetivo da norma ISO 9000 é padronizar, entre clientes e fornecedores, um 

Sistema de Gestão da Qualidade. Uma vez alcançado e certificado este sistema, há uma garantia de 

que o produto, serviço ou processo, tem sua qualidade assegurada. 

A série ISO 9000 é considerada um conjunto de normas “voluntárias” e 

harmonizadas para gerenciamento da qualidade, sendo aceita por todos os 

órgãos brasileiros e internacionais (do mundo desenvolvido) de normas! 
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 Em sua essência, a ISO 9000 é uma norma que visa estabelecer critérios para um adequado 

gerenciamento do negócio tendo como foco principal a satisfação do cliente e consumidor, através 

de uma série de ações, dentre as quais podemos destacar: 

• a empresa precisa estar totalmente comprometida com a qualidade (considerando qualidade = 

satisfação do cliente), desde os níveis mais elevados, até os operadores; 

• adequado gerenciamento dos recursos humanos e materiais necessários para as operações do 

negócio 

• existência de procedimentos, instruções e registros de trabalho formalizando todas as 

atividades que afetam a qualidade; 

• monitoramento dos processos através de indicadores e tomada de ações quando os objetivos 

pré-estabelecidos não são alcançados 

Além disso, ISO 9000 auxilia consideravelmente a evitar reclamações de danos quando, tanto 

o produto individual como o sistema de gestão, são sustentados por norma do produto e certificação 

que opera um sistema de gestão da qualidade aliado à esta série de normas. 

 

 

 

 

 

 

Abaixo, será explicada, uma a uma, cada norma que faz parte da composição estrutural da 

série atual ISO 9000. 

 

5) Composição da Série ISO 9000:2000 atual 

Neste momento, a estrutura organizacional da série ISO 9000 atual será analisada. 

 

 

Revisada e publicada em dezembro de 2000, a série ISO 9000 de normas da qualidade já era 

utilizada por mais de 7000 organizações brasileiras certificadas, as quais haviam entendido sua 

importância e adotado a gestão da qualidade como parte das estratégias de sua organização.  

Vale ressaltar que esta última revisão de 2000 é a mais recente e atual. Com ela, esta família 

de normas tornou-se mais flexível na aplicação a qualquer tipo de empresa, segmento ou mercado, e 

A ISO 9000 visa melhorar a qualidade e confiabilidade dos serviços e bens 

produzidos, como beneficio direto à sociedade, além de aumentar a rentabilidade 

e produtividade dos centros de produção e distribuição, a nível mundial! 
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propicia às organizações já certificadas a facilidade de melhorar muito seu sistema da qualidade, que 

eventualmente pode estar engessado ou com excesso de documentações. 

Atualmente, a Família NBR ISO 9000:2000 é formada pelas seguintes normas, as quase 

foram desenvolvidas para apoiar organizações, de todos os tipos e tamanhos, na implementação e 

operação de sistemas de gestão da qualidade eficazes: 

- ISO 9000: Sistema de Gestão da Qualidade – Fundamentos e Vocabulário (substitui a ISO 

8402:1994 e a ISO 9000-1:1994 e ISO 9002-2:1994) 

- ISO 9001: Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos (é a norma de certificação e substitui as 

normas ISO 9001:1994, 9002:1994 e 9003:1994) 

- ISO 9004: Sistema de Gestão da Qualidade – Diretrizes para Melhorias de Desempenho – Fornece 

diretrizes para melhoria de desempenho e determina a extensão da aplicação de cada um dos 

elementos do Sistema da Qualidade (substitui as normas ISO 9004-1:1994, 9004-2:1993, 9004-

3:1999) 

- ISO 19011: Diretrizes para Auditorias de Sistemas de Gestão da Qualidade e de Gestão Ambiental. 

 

ISO 9000 

Esta norma descreve os fundamentos de sistemas de gestão da qualidade, que constituem o 

objeto da família NBR ISO 9000, e estabelece a terminologia para estes sistemas. É aplicável a 

organizações que buscam vantagens através da implementação de um sistema de gestão da 

qualidade; organizações que buscam a confiança nos seus fornecedores de que os requisitos de seus 

produtos serão atendidos; usuários dos produtos; aqueles que têm interesse no entendimento mútuo 

da terminologia utilizada na gestão da qualidade (por exemplo: fornecedores, clientes, órgãos 

reguladores); aqueles, internos ou externos à organização, que avaliam o sistema de gestão da 

qualidade ou o auditam, para verificarem a conformidade com os requisitos da NBR ISO- 9001 (por 

exemplo: auditores, órgãos regulamentadores e organismos de certificação); aqueles, internos ou 

externos à organização, que prestam assessoria ou treinamento sobre o sistema de gestão da 

qualidade adequado a organização; grupos de pessoas que elaborem normas correlatas. 

 

 

 

 

ISO 9001 
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Esta norma especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade, onde uma 

organização precisa demonstrar sua capacidade para fornecer, de forma coerente, produtos que 

atendam os requisitos do cliente e os requisitos regulamentares aplicáveis, e objetiva aumentar a 

satisfação do cliente por meio da efetiva aplicação do sistema, incluindo processos para melhoria 

contínua e a garantia da conformidade com requisitos do cliente e requisitos regulamentares 

aplicáveis. Única norma da série ISO 9000 que tem propósito de certificação e finalidade contratual. 

 

ISO 9004 

Esta norma fornece diretrizes, além dos requisitos estabelecidos na NBR ISO 9001, que 

consideram tanto a eficácia como a eficiência do sistema de gestão da qualidade. Seu objetivo é 

melhorar o desempenho da organização e a satisfação dos clientes e das outras partes interessadas. 

Quando comparada com a NBR ISO 9001, os objetivos de satisfação do cliente e qualidade do 

produto são estendidos para considerar a satisfação das partes interessadas e o desempenho da 

organização. É aplicável aos processos de uma organização e, conseqüentemente, aos princípios de 

gestão da qualidade nos quais ela está baseada, afinal podem ser desdobradas por toda a organização. 

O foco desta Norma é obter a melhoria contínua, medida por meio da satisfação dos clientes e de 

outras partes interessadas. 

OBS: a ISO 9001 e ISO 9004 foram desenvolvidas como um par coerente e com estruturas similares, 

servindo para pequenas, médias e grandes organizações, de setores públicos e privados, e são 

aplicáveis à fabricação, serviços e software. 

 

ISO 19011 

Esta norma fornece diretrizes sobre a auditoria de sistemas de gestão da qualidade e 

ambiental, ou seja, pertence tanto à serie ISO 9000 como à ISO 14000, respectivamente. 

A série ISO 9000 enfatiza a importância de auditorias como uma ferramenta de gestão para 

monitorar e verificar a eficácia da implementação da política da qualidade de uma organização. 

Assim, essa norma fornece orientação sobre a gestão de programas e os princípios de auditoria, 

sobre a realização de auditorias internas ou externas de sistemas de gestão da qualidade, assim como 

sobre a competência e a avaliação de auditores.  

 

 

 

 

Composta pelas normas 9000, 9001, 9004 e 19011, a série ISO 9000 é a base 

normativa da maioria das grandes empresas em todo o mundo! 
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Com esta composição e diretrizes, a ISO 9000 se baseia em alguns princípios sobre Gestão da 

Qualidade, os quais serão explicados a seguir. 

 

6) Princípios nos quais a série ISO 9000 se baseia 

A gestão de uma organização inclui, entre outras disciplinas de gestão, a Gestão da 

Qualidade. A nova norma foi desenvolvida utilizando-se um conjunto de oito princípios de gestão da 

qualidade, desenvolvidos pela ISO, que atuam como uma base de sustentação comum para normas 

relacionadas à esta gestão.  

Assim, para um melhor desempenho de uma organização, existem oito princípios da Gestão 

da Qualidade (segundo a norma ISO 9004): 

 

 

 

Foco no cliente 

Uma organização depende de seus clientes e deve, por esta razão, 

conhecer e compreender as necessidades atuais e futuras dos seus 

clientes, atender às suas exigências e tentar ao máximo superar suas 

expectativas. 

 

 

Liderança 

 

Os líderes estabelecem uma unidade de propósitos e dão 

direcionamento a uma organização. Devem criar e manter um ambiente 

interno no qual as pessoas se tornem inteiramente empenhadas em 

alcançar os objetivos da organização em questão. 

 

Envolvimento de 

Pessoas 

As pessoas são, em qualquer nível, a essência de uma organização e seu 

envolvimento total permite que suas habilidades sejam usadas em 

benefício da organização. 

 

Abordagem de 

Processo 

Um resultado desejado é atingido com maior eficiência quando os 

recursos e atividades a ele associados são geridos como um processo. 

Abordagem 

Sistêmica para a 

Gestão 

Identificar, entender e gerir processos inter-relacionados como um 

sistema contribui para que a organização atinja seus objetivos de 

maneira eficaz e eficiente. 

Melhoria Contínua  A melhoria contínua da performance global de uma organização deve 
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ser um objetivo permanente para a própria organização. 

Abordagem 

Factual para a 

Tomada de 

Decisões 

 

Decisões eficazes são baseadas em análises de dados e informações. 

Benefícios Mútuos 

nas Relações com 

os Fornecedores 

Uma organização e seus fornecedores são interdependentes e uma 

relação mutuamente benéfica reforça a habilidade de ambos criarem 

valor. 

 

 Sabendo os princípios da série ISO 9000 e de posse do conhecimento da direção filosófica da 

mesma, precisamos agora saber exatamente os locais onde as normas desta série ISO podem servir 

de base gerencial. Assim, seu campo de aplicação será explicitado neste momento. 

 

7) Campos de aplicação 

 A ISO 9000 é uma série de normas genéricas e aplicáveis a: 

a) organizações que buscam vantagens através da implementação de um sistema de gestão da 

qualidade; 

b) organizações que buscam a confiança nos seus fornecedores de que os requisitos de seus produtos 

serão atendidos; 

c) usuários dos produtos; 

d) aqueles que têm o interesse no entendimento mútuo da terminologia utilizada na gestão da 

qualidade (fornecedores, clientes, órgãos regulamentadores); 

e) aqueles, internos ou externos à organização, que avaliam o sistema de gestão da qualidade ou o 

auditam (1. Auditorar e auditar são termos sinónimos. O termo auditorar (de auditor + -ar) aparece 

registado no Dicionário Aurélio Século XXI (1999), com o significado de “examinar como auditor; 

realizar auditoria em (empresa, etc.)”. O termo auditar (do lat. auditare, “ouvir muitas vezes”), com o 

significado de “fazer auditoria”, aparece não só no Houaiss (2002) como no Michaelis (em linha), no 

Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (1999), da Academia Brasileira de Letras, e no 

Grande Vocabulário da Língua Portuguesa (2001), de José Pedro Machado.  

   Embora qualquer das palavras esteja correcta, formada de acordo com as normas da língua 

portuguesa, o termo normalmente usado em Portugal é auditar, em expressões como “entidades a 

auditar”, “entidades auditadas”, “auditar a comunicação interna e a externa”, “auditar o 

departamento financeiro”, “auditar contas”, auditar aplicações”, “empresas a auditar”, “auditar 
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procedimentos de organização”), para verificarem a conformidade com os requisitos da ISO 9001 

(auditores, órgãos regulamentadores e organismos de certificação; 

f) aqueles, internos ou externos à organização, que prestam assessoria ou treinamento sobre o 

sistema de gestão da qualidade adequado à organização; 

g) grupos de pessoas que elaboram normas correlatas; 

 

 

 

  

h) organizações que necessitam demonstrar sua capacidade para fornecer de forma coerente produtos 

que atendam aos requisitos do cliente e requisitos regulamentares aplicáveis; 

i) organizações que pretendem aumentar a satisfação do cliente por meio da efetiva aplicação do 

sistema, incluindo processos para melhoria contínua do sistema e a garantia da conformidade com 

requisitos do cliente e requisitos regulamentares aplicáveis; 

j) organizações que necessitam realizar auditorias internas e externas de sistemas de gestão da 

qualidade e/ou ambiental ou gerenciar um programa de auditoria. 

  

  

 

 

É importante salientar, também, que existem muitas vantagens, para cada uma das 

organizações enumeradas ac ima, associadas à utilização do sistema de normas ISO 9000. E é 

justamente esta importância da série ISO 9000 que justifica o grande número de organizações nela 

interessadas. A seguir, discutiremos sobre esta indiscutível importância e destacaremos algumas das 

vantagens acima citadas. 

 

8) Importância da ISO 9000 para uma organização: Vantagens da organização em ter 

certificado ISO 9000 

 Utilizar ou ter um serviço credenciado pelo INMETRO faz um bem não somente aos 

usuários, que terão um serviço mais eficiente e com garantia de precisão, nem apenas aos 

proprietários dessas organizações, que poderão prestar serviços a empresas exportadoras e 

internacionais. É um serviço importante para toda a economia nacional, pois é uma cultura cada vez 

mais disseminada entre a comunidade metrológica e a sociedade em geral. Uma organização 

Qualquer empresa do mundo pode implantar um sistema de qualificação para o 

ISO 9000! 
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credenciada melhora a qualidade dos serviços prestados e aumenta a segurança para o cliente, além 

de possuir oportunidades de novos mercados, reconhecimento e aceitação de seus certificados e 

relatórios por clientes de outros países, aumento da confiança dos clientes no serviço prestado, 

redução do número de auditorias por parte dos clientes e outros organismos (diminuindo custos com 

essas atividades), auto-avaliação e aprimoramento técnico, e divulgação e marketing dos serviços 

credenciados. Dessa maneira, a empresa tem sua representatividade, legalidade, respeitabilidade e 

poder de negociação fortalecido nacional e internacionalmente. Caso a empresa queira expandir suas 

fronteiras a outros países, principalmente aos desenvolvidos, terá mais um motivo para possuir seu 

serviço credenciado, pois somente assim aumentará sua competitividade no mercado internacional. 

Dessa maneira, vê-se que a qualidade do serviço de uma empresa de limpeza de dutos de ar 

condicionado afetará constantemente seu desempenho mercadológico. 

 

Segundo a norma, a empresa tem que realizar a manutenção de credenciamento através de 

atividades de supervisão, além de um recredenciamento de quatro em quatro anos. Assim, a 

qualidade da empresa será mantida e aprimorada sistematicamente. Além disso, só deve solicitar o 

credenciamento quando estiver certa de que seus Sistemas de Gestão da Qualidade estejam 

adequados aos requisitos do credenciamento, tenham aderência à norma ISO 9000 e não possuam 

não-conformidades, fazendo uma auditoria interna e uma análise crítica avaliando a implementação 

e adequação de seu Sistema de Gestão da Qualidade, antes da solicitação do credenciamento, 

reduzindo o tempo e custos gastos neste procedimento.   

Ter um certificado ISO 9000 significa que uma empresa tem um Sistema Gerencial voltado 

para a qualidade e que atende aos requisitos de uma norma internacional. Como já foi dito, não há 

obrigatoriedade para se ter a ISO 9000. As normas foram criadas para que as empresas as adotem de 

forma voluntária. O que acontece é que muitas empresas, passaram a exigir de seus fornecedores a 

implantação da ISO, como forma de reduzir seus custos de inspeção (teoricamente se o seu 

fornecedor tem um bom sistema que controla a qualidade, você não precisa ficar inspecionando seus 

produtos). Este fato, no início aconteceu, principalmente com as estatais, e acabou se estendendo às 

grandes empresas. Hoje, qualquer empresa que fornece a uma outra grande empresa, é solicitada a 

ter a ISO 9000. Outros segmentos de mercado, que não fornecem diretamente às empresas também 

adotam a ISO como forma de marketing, ou seja, ter um sistema com reconhecimento por uma 

entidade independente é um grande elemento de marketing. Outras implantam a ISO porque 

enxergam uma grande possibilidade de reduzir seus custos internos. 
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Um resumo de todas estas vantagens converge exatamente às garantias dadas pela ISO 9000, 

sobre as quais falaremos no próximo item. 

 

 

 

 

 

9) Garantias dadas pela ISO 9000 

 A ISO 9000 satisfaz a um número significativo e até mesmo crítico de exigências estratégicas 

e corporativas em ambiente de mudanças, tanto industrial como de mercado. Entre estas exigências, 

destacam-se: 

Considerações de mercado; 

Aspectos legais; 

Gerenciamento e produtividade; e 

Mudanças das relações cliente- fornecedor 

 

Mais que um diferencial de qualidade, a certificação ISO 9000 abre as portas do mundo 

globalizado para as empresas certificadas, uma vez que, ao adquirir produtos dessas empresas, o 

consumidor tem a certeza que existe um sistema confiável de controle das etapas de 

desenvolvimento, elaboração, execução e entrega do produto, provido de um tratamento formalizado 

com o objetivo de garantir os resultados. 

Contudo, embora qualquer empresa do mundo seja capaz de obter um certificado ISO 9000, 

muitas delas acabam por desistir desta obtenção devido a algumas exigências requeridas e, para 

muitos, difícil de serem alcançadas. 

 

 

 

 

 

10) Exigências para se ter ISO 9000 

Para obter um certificado IS0 9000, exige -se um grande número de formulários, planilhas e 

documentos, muitas vezes resultando no engessamento da empresa e na desmotivação de pessoal. 

Além dos aspectos “exigência do cliente” e “diferencial de marketing”, a ISO 

9000 é uma excelente ferramenta gerencial! 

Assim, a ISO 9000 garante que os procedimentos adotados por uma 

empresa sejam confiáveis e de alta qualidade. 
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Existem no mercado pacotes de políticas, procedimentos e formulários através dos quais a 

organização pode se tornar em conformidade com as normas da ISO 9000.  

Muitas das exigências requeridas para a obtenção do certificado ISO 9000 podem ser mal vistas por 

algumas empresas, motivo pelo qual é considerada a existência de aparentes desvantagens para a 

obtenção deste certificado (estas desvantagens serão explicadas no próximo item). 

 Para a implantação do Sistema da Qualidade, a empresa pode recorrer ao potencial dos seus 

próprios funcionários ou a uma consultoria externa. O sistema da qualidade deve ser formalizado por 

um Manual da Qualidade, que deve atender às exigências da norma ISO 9001.  

É necessário interpretar a norma, verificar o que já existe na prática, estabelecer procedimentos e 

providenciar documentos para regulamentação. Alcançar a satisfação do cliente é o objetivo de 

implantar o Sistema da Qualidade. Para isto, é importante o envolvimento de todos os funcionários, 

o que pode ser obtido por meio de treinamento e conscientização.  

Existem dois elementos fundamentais na adoção da família ISO 9000: 

Aceitação e adoção da filosofia ISO 9000 e sua instalação como norma, ou seja, adequar a 

companhia à norma ISO 9000; 

Obtenção da aprovação de terceiros ou certificação que permite à companhia demonstrar seu 

status ISO 9000 a clientes e possíveis interessados. 

 

 

 

 

 

 

 

Com os procedimentos padronizados, os benefícios ficam evidentes, a prevenção e a solução de 

problemas ficam mais fáceis, além de haver uma melhoria significativa no ambiente de trabalho. 

Sem falar no orgulho demonstrado pelos funcionários em participar de uma organização com 

reconhecimento comprovado quanto a sua qualidade. 

 

11) Aparentes desvantagens com a obtenção do certificado ISO 9000  

A decisão de usar, ou não, as normas ISO 9000:2000 na implementação (e posterior 

certificação) de sistemas de gestão da qualidade deve ser sempre ponderada de acordo com o 

objetivo e finalidade específica do serviço. O funcionário da organização que analisa a possibilidade 

A ISO 9000 é impelida, sucessivamente, do fabricante de grande porte para seus 

sub-fornecedores ou vendedores! 
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de obter um certificado ISO 9000, deve ter sempre em mente as reais vantagens desta aquisição, a 

minimização de custos inúteis e a eliminação de decepções altamente desmotivadoras.  

É certo que as particularidades da maioria dos tipos de serviço exigem a implementação, com 

redobrado bom-senso, da ISO 9000:2000, a qual é aceita internacionalmente. Então, não serão 

certamente algumas experiências precipitadas ou mal conseguidas que porventura possam ocorrer, 

que a irão tirar o mérito desta importantíssima ferramenta da gestão da qualidade.  

Contudo, muitos processos de implantação interna trazem um problema  inerente. Os agentes 

da mudança geralmente não permanecem mais do que um ou dois anos após conduzir a companhia 

por mudanças significativas. Talvez eles se percebam como tendo alcançado um crescimento maior 

que a companhia ou fiquem insatisfeitos com os resultados. Por qualquer razão, é difícil liderar a 

companhia no processo de mudanças e sair do processo sem "queimaduras". Desse modo, a 

assistência externa pode ser de grande valia por ser o agente de mudanças, deixando todos na 

empresa em uma posição segura.  

Na média, com o apoio de consultores, leva-se de 8 meses a 1 ano para adequar toda a 

sistemática de trabalho aos requisitos da norma. Mas caso a empresa não possua nenhum traço da 

filosofia da ISO 9000 e queira implementá- la partindo de um estágio inicial, pode-se levar mais de 

um ano para conseguir tal certificação, o que despende muitos custos e consome muita mão-de-obra 

associada.  

O primeiro aspecto a ser considerado são os custos de implantação. Os custos reais são 

geralmente desconhecidos, mas devem ser lembrados os gastos com horas extras ou com 

temporários para criar a documentação ou para ajudar as pessoas encarregadas na implantação. 

Adicionalmente devem ser analisados os custos de manutenção do Sistema como as auditorias 

internas que consumirão  

 

mais tempo de toda a organização quando a documentação é excessiva. Os custos de controle de 

documentos nestes casos podem exigir o tempo integral de 1 pessoa ou mais. Por estas e outras 

razões, a ajuda da empresa especializada pode ser mais barato do que fazer internamente. Outras, 

com pouca estrutura, acabam necessitando um maior investimento, muitas vezes, necessitando 

investir muito em treinamento e até em aquisição de equipamentos. Às vezes, o custo aumenta ainda 

mais devido à quantidade de mudanças necessárias no sistema interno da empresa, inclusive sobre 

aspectos culturais, para ter um bom sistema de gestão da qualidade. Sendo assim, o investimento 

pode ser mínimo (apenas horas de profissionais para redigir os procedimentos), como gigantesco. 



Administração, Logística  e  Transporte - Volume V 

 23 

Quanto ao aspecto da mão-de-obra, muitos são os funcionários quer deixam de produzir em 

suas áreas para se dedicar na obtenção deste certificado. Normalmente, o pessoal de vendas, 

engenharia, produção, controle da qualidade, planejamento, expedição, assistência técnica e RH são 

envolvidos no processo de busca da certificação ISO 9000. Podem eventualmente ficar de fora, o 

pessoal de áreas administrativas, como finanças e contabilidade . 

  Muitas pessoas receiam a ISO 9000 porque vêem uma quantidade enorme de papel gerado 

pelas empresas no esforço para conseguir o registro. Contudo, é praticamente impossível gerir 

eficientemente uma companhia baseada em manuais volumosos. As pessoas acabam por criar os 

procedimentos informais delas próprias e seus próprios métodos de fazer as coisas. Contudo, embora 

pareça que a companhia está trabalhando bem, ela não será consistente, o que tornará as melhorias 

de seus processos extremamente difíceis de se conseguir. Para tanto, deve-se eliminar os textos e 

utilizar mais procedimentos em forma de fluxogramas, os quais posicionarão a empresa para 

conduzir as melhorias contínuas de seus processos. 

Há riscos também com relação aos procedimentos ditados pelos gerentes ou supervisores 

porque eles acreditam que sejam os especialistas. Mais freqüentemente a melhor pessoa para se 

perguntar como certo processo é feito ou como a tarefa é executada, são os funcionários que 

participam da execução dos mesmos na atividade diária.  

Embora uma das principais desvantagens da implementação da filosofia ISO 9000, em uma empresa, 

seja representada pelos custos associados despendidos por ela, grande parte do custo interno advém 

da falta de conhecimento e tempo desperdiçado. As pessoas gastam muito tempo em escrever e 

reescrever procedimentos que não agregam valor. Este esforço acontece porque cada departamento 

faz seus próprios procedimentos em seus próprios formatos os quais podem trazer, de forma não 

intencional, prejuízos para a companhia. Assim, não é recomendável a companhia sepultar seus 

funcionários em papéis ou em atividades extras no desenvolvimento de procedimentos. Desta forma, 

se atingirá uma redução significante de tempo e custos e, ao mesmo tempo, será mantida e enfatizada 

a originalidade das descrições de atividades e o compromisso das pessoas. 

 

 

A importância desta série é tão óbvia e intensa, que suas vantagens superam em todos os 

aspectos aquilo que alguns consideram como desvantagens. Por exemplo, há um conjunto de 

exigências para a obtenção do certificado ISO 9000 que, como já foi exp licado anteriormente, é 

usado como motivo para que muitas empresas, sem um sistema organizacional preparado e 

fortalecido, desistam da ISO 9000 por pensar ser muito difícil sua obtenção. Contudo, já foi 
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explicado que estas exigências não são exatamente desvantagens, mas sim, elementos diferenciais 

que garantem o alto nível da empresa certificada. Além disso, elas podem ser alcançadas com mais 

facilidade do que se imagina, caso, além das dicas comentadas no item anterior, sejam seguidos os 

procedimentos comentados a seguir. 

 

 

 

 

 

12) Procedimentos para conseguir Certificação 

 Para finalizar a estrada de informações essenciais sobre a série ISO 9000, é conveniente que 

expliquemos, por fim e passo a passo, os procedimentos que uma organização deve seguir para obter 

a certificação ISO 9000. Concluímos este texto informativo, portanto, com tais procedimentos: 

Adquirir as normas NBR ISO 9000:2000, NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 9004:2000 e NBR ISO 

19011:2000; 

Seguir as orientações indicadas no guia de aplicação contido na norma ISO 9000-Parte 1; 

Estudar as normas e verificar se existe algum requisito que não se aplica ao negócio exercido pela 

sua empresa; 

Seguir os itens da norma para estabelecer, implementar ou melhorar o Sistema da Qualidade da sua 

empresa; 

Fazer uma avaliação interna do Sistema da Qualidade e uma análise crítica pela  

administração para verificar o estado do Sistema da Qualidade implementado ou em implementação; 

e 

Quando a norma ISO 9000:2000 já estiver em vigor e o Sistema da Qualidade estiver implementado, 

entrar em contato com o organismo certificador. 

Resumindo, há alguns procedimentos gerais para se obter um certificado ISO 9000: 

 

Aquisição e estudo das normas; 

Implementação do sistema de gestão segundo os requisitos da norma aplicável (NBR ISO 9001); e 

Solicitação a um organismo de certificação credenciado e avaliação do Sistema de Gestão 

implantado. 

 

 

Na verdade, não existem desvantagens  na obtenção do certificado ISO 

9000, já que todos os possíveis inconvenientes podem ser evitados com sabedoria! 
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-  "http://pt.wikipedia.org/wiki/ISO_9000"; 

- NBR ISO 9000, NBR ISO 9001, NBR ISO 9004 e NBR ISO 19011; 

- ISO 9001:2000, Paulo Arthur Moret Corrêa, Editora Epse; 

- ISO 9000:2000 Conhecendo e Implementando, Oceano Zacharias, 2001;  

- ISO 9000, Brian Rothery, Makron Books do Brasil Editora Ltda; 

- http://www.juliano.com.br/artigos/universidade/ISO%209000.htm; 

- http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&lr=&rls=GGGL,GGGL:2005-

09,GGGL:pt&oi=defmore&defl=pt&q=define:ISO+9000; 

- http://iso9000.com.br/basicas.htm; 

- http://www.simetrianet.com.br/iso9001.htm; 

- http://www.mct.gov.br/Temas/info/Dsi/qualidad/certiso.htm; 

- http://www.indg.com.br/iso9000/definicao.asp; 

- http://www.gestaodaqualidade.com.br ; e 

- Revista Metrologia & Instrumentação, www.banasqualidade.com.br. 

 

3. O QUE É EFTA ? 

As siglas Nafta, Alca e Cafta todos conhecem.  EFTA é a sigla em inglês da Associação Européia 

de Livre Comércio, integrada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Bastante conhecida no 

México e Chile, pois possuem um Tratado de Livre Comércio (TLC) com esse bloco. 

O EFTA é o bloco econômico com a maior renda per capita do mundo e seu PIB total soma cifras 

superiores a US$ 550 bilhões. 

 

O mercado estará cada vez mais aberto somente a companhias que 

demonstrarem conformidade com exigências da ISO 9000! 
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O gerente executivo que busca novos mercados para sua organização não deve desprezar essa 

possibilidade. 

 

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ESTRATÉGIA DE VENDAS: 

COMENTÁRIOS GETRAM / CATRAM 2005 

O uso da tecnologia da informação para a previsão de vendas vem ganhando uma 

importância cada vez maior nas empresas. A previsão de vendas pode ser definida como uma 

projeção no futuro da demanda esperada, dado um conjunto de condições. Com a utilização 

inteligente de ferramentas propiciadas pela tecnologia da informação, estratégias cada vez mais 

acertadas conduzem ao sucesso nos futuros negócios das empresas. O desenvolvimento de técnicas 

de previsão cada vez mais sofisticadas, de computadores e outras TI e manipulação de dados, 

fizeram aumentar o interesse pelo processo de previsão de vendas. O contínuo dese nvolvimento de 

softwares e equipamentos de tecnologia de informação permitem a manipulação dos dados cor maior 

rapidez e precisão, aumentando os percentuais de acerto nas previsões de vendas, frente às situações 

econômicas futuras. 

O objetivo do sistema de previsão de vendas é a de realizar a previsão de curto e médio 

prazo, essenciais em toda empresa, dada sua repercussão sobre os fluxos de caixa, logística e 

planejamento.  

Exatamente por isso, previsão de vendas é considerada uma arte e uma ciência e é uma 

ferramenta fundamental do processo de tomada de decisão em uma empresa. 

Considerações sobre a previsão de vendas 

- O uso de computadores pessoais e planilhas eletrônicas permitem aos gerentes 

implementar o processo de previsão de vendas ao seu planejamento e controle no campos 

estratégico, tático ou operacional; 

- O perfeito entendimento das diversas técnicas quantitativas ajudam o gerente a lidar 

com os números frios como ponto de partida para seus julgamentos e análise de diversas questões de 

mercado;- A previsão pura e intuitiva que era usada antes da difusão dos microcomputadores está 

diminuindo por  geralmente ser muito otimista, além de subestimar a incerteza do futuro;- 

Atualmente, o mercado exige gerentes mais eficientes e precisos que sejam capazes de compor um 

Mix na sua elaboração de técnicas de previsão de vendas, composto por: 
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- Nos dias atuais, prever vendas não é uma tarefa necessária e comum a quase todo tipo 

de empresa, mas também aos departamentos funcionais, como elemento fundamental para que estes 

possam tomar suas decisões. 

 

 

- Gerenciamento da previsão de vendas 

Gerenciar o processo de previsão de vendas é também, gerenciar as pessoas que fazem a 
previsão. 

- Principais aspectos quanto ao gerenciamento 

O gerente deve levar em consideração alguns aspectos importantes como: 

- Organização: quem e como o desempenho é avaliado; 

- Procedimentos: compreensão dos processos e também 

- Motivação;- Reconhecimento e recompensas; e 

- Integração. 

 Para que os aspectos acima sejam considerados numa integração na empresa, é preciso que 

as equipes de previsão de vendas sejam apoiadas com ferramentas adequadas de Tecnologia da 

Informação. Elas permitirão que se tenha uma visão geral da empresa, de modo a se conseguir uma 

integração no processo decisório. Para que isso seja conseguido, é necessária a aplicação de novas 

tecnologias de informação que forneçam, em tempo real, dados para as equipes de previsão de 

vendas. 

– Técnicas de previsão de  vendas 

As previsões de vendas, em geral, podem ser classificadas como informais, ou seja, 

baseadas em intuição e feeling dos profissionais envolvidos no processo, e formais,  baseadas em 

análise de histórico de vendas, técnicas quantitativa ou com enfoque casual ou regressivo.  

A previsão informal pura e simplesmente intuitiva está diminuindo. A mente humana, está 

sujeita a vieses e emoções, sendo geralmente otimista, subestimando a incerteza futura, 

especialmente no que diz respeito à previsão de vendas.  

- Técnicas Formais de Previsão de Vendas 

 A seguir, serão citadas algumas técnicas envolvidas para o processo de previsão de ve ndas: 

- Técnicas qualitativas. 

Técnicas Quantitativas + Sensibilidade de mercado + Análise do ambiente interno 
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Estas técnicas dependem exclusivamente do expertise dos previsores, sendo geralmente 

mais caras e trabalhosas que os outros métodos de previsão. São ideais para situações onde não há 

séries históricas disponíveis e/ou o julgamento humano é necessário, sendo desenvolvidas através de 

pesquisas de opinião, painéis e reuniões de especialistas. 

- Séries Históricas 

Utiliza vendas passadas classificadas por períodos para fazer as previsões futuras de 

vendas. Para tanto, podem ser utilizadas diferentes técnicas: 

- Técnica Naive 

É a simples aplicação de um percentual de crescimento sobre as vendas do último período 

consolidado. Sua aplicação não envolve nenhuma técnica estatística e pode ser usado para previsão 

de vendas de produtos com sazonalidade, onde a aplicação de um índice uniforme não é 

conveniente. 

 

 

- Extrapolação de Tendências 

Envolve a extrapolação dos dados históricos de vendas para previsões futuras. 

- Alisamento Exponencial 

Considera um percentual sobre as vendas do período imediatamente anterior, comb inado 

com percentual complementar sobre as vendas do período atual, permitindo a determinação da 

previsão de vendas para o primeiro período posterior à série histórica. Este processo se repete tantas 

vezes quanto o número de períodos que se queira projetar. Por exemplo, toma-se 70% sobre as 

vendas do mês de julho, adiciona-se 30% das vendas de agosto, chegando-se ao valor previsto para 

setembro. 

- Decomposição de Séries Históricas 

Esta técnica se caracteriza por eliminar os picos de vendas, a fim de manter uma tendência 

mais próxima possível da realidade, sem influência de fatores externos. Serve, basicamente, para 

identificar comportamentos cíclicos ou sazonalidade de vendas. 

- Auto-regressão Média Móvel (ARMA) 

Técnica que pondera não só os valores passados de vendas, mas se preocupa com o cálculo 

do erro a ser admitido. 

- Causal ou Regressivo  

Além do histórico de vendas, outras variáveis são incluídas no modelo a ser utilizado para o 

cálculo da previsão futura de vendas. Neste caso, pode-se utilizar duas técnicas distintas: 
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- Regressão Múltipla 

Leva em consideração o histórico de vendas em relação a duas ou mais variáveis externas, 

tais como preço, renda disponível, novos domicílios, etc. 

2) Modelos Econométricos 

   Leva em consideração todas as correlações das vendas com o cenário macro 

econômico, inclusive as constantes inter-relações existentes entre variáveis aparentemente 

independentes. 

           Estudo de Caso: exemplos da aplicação da TI na previsão de vendas 

        - Microstrategy Corporated 

      É uma plataforma operacional chamada de Business Inteligence, a qual tem sido 

adotada por várias empresas de grande porte nacionais e multinacionais. Ela oferece o 

gerenciamento total por meio de software, com funcionamento baseado na Internet. Juntamente com 

outros aplicativos de Datawrehouse e Data Mining, oferece informações atualizadas e em tempo real     

sobre  

 

diversos dados sobre vendas, clientes, e conseqüentemente, dados gerenciais para utilização na 

previsão de vendas da empresa cliente. É utilizada por empresas como: 

 

 

 

 
- HIPERYON EssBase 

Também é  uma  so lução  de  T I  u t i l i z ada  pe l a  mu l t i nac iona l  no r t e  

a m e r i c a n a  P e ps i c o ,  d et e n t o r a  d a s  m a r c a s : 

 
    O EssBase proporciona às equipes de previsões de vendas da Pepsi informações como:- 

Integração e consolidação do faturamento diário dos escritórios comerciais em 35 países, onde são 

movimentados ao todo 25 diferentes marcas ao nível de 15 SKU, totalizando US$ 15,5 bilhões/ano; 



Administração, Logística  e  Transporte - Volume V 

 30 

- Operação num ambiente cliente-servidor, permitindo o acesso imediato da equipe a dados 

sobre tempo, cobertura geográfica, tipos de marcas e embalagens, grupos de clientes, etc- Unificação 

das técnicas e sistemas de suporte à decisão empregadas pelos diversos escritórios comerciais; 

 

- Unificação das expectativas da empresa com relação às vendas futuras. 

- Custo de Previsão de Vendas 

 Finalmente, percebemos que a previsão de vendas é um importante insumo para o 

planejamento não só de empresas de diversos setores da economia, mas também de praticamente 

todos os seus departamentos. A questão que deve ser colocada em pauta não é "as empresas devem 

prever vendas?", mas sim "como empresas devem prever vendas ao menor custo possível?". 

A figura seguinte ilustra dois importantes pontos que devem ser enfatizados no que diz 

respeito aos dois principais componentes do custo total de previsão de vendas: 

 

 

 

 Percebemos que muitas vezes o custo de utilizar a sensibilidade do gerente para previsão de 

vendas é baixíssimo, entretanto, o custo incorrido com os erros de previsão, por exemplo: compra de 

capacidade em excesso, mais do que superam esta economia. Por   outro   lado,   o    uso     de 

modelos  

sofisticadíssimos, cuja compreensão é restrita a especialistas é pouco aconselhável: seus custos de 

operação são elevados, não sendo compensados mesmo que a precisão das previsões seja aceitável.  

 

 

Uma vez compreendidas as reais necessidades de previsão, a empresa deve escolher o 

método que se situe mais próximo da região de operação ideal, conforme ilustra a próxima figura, 

isto é, aquele que apresentar a melhor relação no Trade-off custo/precisão. 

 

CUSTO TOTAL DE PREVER VENDAS  =  CUSTO DE EXECUTAR O 
PROCEDIMENTO  +  CUSTO DOS ERROS DE PREVISÃO  
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Custo de Previsão de Vendas 

 

                           Percebemos que a previsão de vendas é um importante insumo para o planejamento 

não só de empresas de diversos setores da economia, mas também de praticamente todos os seus 

departamentos.  

                          O maior desafio para as empresas é se situar no mercado e encontrar a melhor 

solução de TI que atenda às suas necessidades e expectativas 

              Tão importante quanto à utilização de técnicas estatísticas é a estruturação de um 

processo que trate as questões organizacionais existentes, tais como a conscientização da 

importância da previsão de vendas, sua independência com relação às metas da empresa e a 

necessidade da participação da força de vendas no processo. 

            Caso estes pontos não sejam considerados, corre-se o risco de que as previsões não 

sejam efetivamente utilizadas, fazendo não só com que todo o esforço para se chegar a elas tenha 

sido em vão, mas também que os problemas gerados pela má previsão continuem existindo e 

acarretando custos desnecessários. 

                Para ilustrar a dificuldade da situação dos profissionais envolvidos nos cálculos de 

previsão de vendas, existe uma frase que descreve perfeitamente o fato: 

"Previsão de vendas é como tentar dirigir um carro, tendo os olhos tapados e seguir as direções 

segundo as indicações de uma pessoa que está olhando para a janela traseira". 

 

 

 

 

 
Referências Bibliográficas: 
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WANKE, Peter; Artigo: O Processo de Previsão de Vendas nas Empresas: Aspectos Organizacionais 

e Tecnológicos. www.cel.coppead.ufrj.br , 1999. 

http://www.microstrategy.com.br. 

 

5. ESTUDO DE CASO: ERP ( Enterprise Resource Planning) COMENTÁRIO GETRAM 

/ CATRAM 2005 

           Nos anos 90, tanto as empresas fornecedoras como os consultores perceberam que a tarefa 

de implementação de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) envolvia um processo de 

mudança cultural, de uma visão departamental da organização para uma visão baseada em processos, 

tornando-se um dos principais focos de atenção relacionados à utilização de tecnologia da 

Informação (TI) nas empresas, mundialmente e no Brasil. 

 

a. O que é ERP- Enterprise Resource PlanningO Planejamento de 

Recursos Empresariais – ERP é uma arquitetura de software que facilita o fluxo de 

informações entre todos os departamentos da empresa e suas atividades, tais como 

fabricação, logística, finanças e recursos humanos; 

 

• É um sistema amplo de soluções e informações. Um banco de dado único, operando em 

uma plataforma comum que interage com um conjunto integrado de aplicações, 

consolidando todas as operações do negócio em apenas um ambiente comp utacional; 

• Serve para integrar todos os departamentos e funções de uma companhia em um simples 

sistema de computador que pode servir a todas necessidades particulares de cada uma das 

diferentes seções. 

 

b.  Vantagens  

• Eliminar o uso de interfaces manuais; 

• Redução de custos; 

• Otimizar o fluxo da informação e a qualidade da mesma dentro da organização (eficiência); 

• Otimizar o processo de tomada de decisão; 

• Eliminar a redundância de atividades;  

• Reduzir o tempo de resposta ao mercado. 
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c.  Desvantagens  

•Custo bastante elevado na implantação; 

•Descriminação do grau de acesso de cada usuário; 

•Disponibilidade de tempo com possibilidade de baixa produtividade; 

•Alto custo de treinamento para usuários. 

 

d. Implantação do Sistema ERP 

• Criação de uma cultura ERP dentro da empresa (com redesenho dos processos); 

• Escolha do pessoal encarregado da implantação; 

• Aquisição da solução (software); 

• Treinamento dos usuários; 

••  Consultoria na implementação do software.   

• Manutenção do sistema. 

 

e. Estudo de Caso:  BRASIL MINERAÇÃO – BM (1997) COMPANHIA     MINERADORA DE 

NÍQUEL – CMN – COMENTÁRIO GETRAM/CATRAM 2005 

•   Três empresas mineradoras de níquel e cobalto; 

•   Cada uma das três possuía seus próprios sistemas informatizados desenvolvidos 

internamente ou por terceiros; 

•   Os sistemas eram isolados e foram desenvolvidos para atender às necessidades 

departamentais e não eram integrados entre si.  

1) Implantação do Sistema ERP – Brasil Mineração 

a) Seleção de um sistema ERP (Baan IV); 

b) Custo do pacote e prazo de aplicação; 

c) Empresa de consultoria com metodologia recomendada pelo fornecedor do pacote; 

d) Equipe: 

• Gerente de Projeto (Gerente de Informática); 

• 32 usuários -chaves (funcionários e gestores com conhecimento dos processos e poder 

de decisão); 

• 06 funcionários da área de informática; 

• 08 consultores. 
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e) Reuniões mensais com a diretoria da empresa e um consultor independente; 

f) Treinamento dos usuários finais (a cargo dos usuários-chaves); 

 

 

g).Foram implantados os módulos manufatura, vendas e distribuição, finanças 

(contabilidade), suprimentos e controle de projetos; 

h) Dificuldade comprometimento das gerências, pois a equipe estava distante de onde seria 

implantado o sistema; 

i) Comunicação mais freqüente entre os usuários-chaves e os usuários finais reduziria o 

impacto das mudanças nos departamentos. 

 

2) Utilização do Sistema ERP – Brasil Mineração 

§ Treinamento inicial  é superficial fazendo-se necessário  novos treinamentos; 

§ Melhoria da qualidade da informação percebida pelos usuários com relação ao sistema 

anterior; 

§ Eliminação da necessidade de digitação do mesmo dado em mais de um sistema; 

§ Redução do tempo necessário para o fechamento da contabilidade de 12 para 5 dias 

úteis; 

§ A empresa passou a exercer maior controle sobre a forma como suas atividades são 

executadas; 

§ Foi possível ao Departamento de Planejamento de Materiais centralizar seu 

gerenciamento; 

§ Evolução profissional dos participantes do projeto; 

§ Redução de custos na área de informática da BM, pois o sistema único para as 

três empresas do grupo permitiu uma redução de 39 para 19 pessoas; 

§ A principal dificuldade foi a ausência de relatórios gerenciais e operacionais; 

§ Resistência ao novo sistema em algumas áreas que passaram a executar tarefas de 

controle e digitação de outras áreas.3) Mudanças Tecnológicas 

- De informação e na qualidade da informação; 

- Nas técnicas de gestão e processos de trabalho; 

- Nos produtos e na eficácia organizacional; 

- Na qualificação técnica das pessoas. 

4)  Mudanças Estruturais 
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- Quanto aos mecanismos de coordenação; 

- Nas partes básicas da organização; 

- Quanto aos parâmetros de desenho das organizações. 

5)  Mudanças Comportamentais 

 - Na cultura organizacional; 

 - Quanto ao grau de movimentação dos funcionários; 

 - Nas habilidades e capacidades requeridas das pessoas. 

 

6)  Conclusão 

     -  Apesar dos problemas enfrentados principalmente pelos usuários finais dos departamentos, 

os sistemas substituíram diversos sistemas isolados; 

- Os benefícios estão basicamente associados à integração (principal atributo dos sistemas 

ERP). 

 

f. Uma conclusão sobre ERP 

           Em sistemas isolados, cada departamento visa otimizar a condução de suas funções sem 

preocupações maiores em relação ao contesto global da empresa. Já num sistema integrado, os 

departamentos buscam a otimização de toda empresa, relegando a segundo plano questões 

localizadas. 

 

6. EXEMPLO DE APLICAÇÃO DA MATRIZ DOFA 

Segue, abaixo, alguns exemplos acadêmicos de Matriz DOFA versando sobre os Corredores 

Bioceânicos na América do Sul, realizados pelas organizações do GETRAM / CATRAM 2005. Foi 

mantida a numeração e a estrutura original dos trabalhos. 

 

 

EXEMPLO 1: 

 

1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

a. Informações sobre a Organização 

    A Organização ASTECA atua na área de consultoria do setor de transportes para diversificação e 

ampliação de novos mercados. 
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b. Missão Institucional 

    Apresentar através da análise da Matriz DOFA, sugestões ao Governo Federal para a viabilização 

do corredor bioceânico escolhido pela Organização e as ações a serem introduzidas nos atuais 

Programas Governamentais na área de Logística e Transporte e as possíveis parcerias internacionais 

para sua implantação. 

 

c. Corredor Escolhido 

    A Organização Asteca escolheu como prioridade o Corredor CÁCERES-SÃO MATHIAS- 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA com aproveitamento da hidrovia Paraná–Paraguai e da ligação 

rodoviária com o Pacífico. (figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Interesse do Governo Brasileiro na ligação Atlântico-Pacífico 

- Iniciativas governamentais 

- Seminário Internacional de Infra-estrutura Multimodal – Cuiabá-MT( Ponto de partida para o início 

dos trabalhos realizado por representantes de todos os países do Cone Sul, interessados na 

consecução desse Corredor Bioceânico ) 

- Expedição Estradeira- Projeto patrocinado pela Secretaria de Projetos Estratégicos do governo 

Federal que tinha a finalidade de fazer um levantamento de trajetos para definir alternativas para 

viabilizar o corredor 
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- Integração do território Nacional através do desenvolvimento, aproveitando a vocação produtiva 

das áreas envolvidas. 

- Responsabilidade social, como país líder da América do Sul ( Brasil), na integração dos povos 

nacionais  e na busca do equilíbrio sócio - econômico Regional 

-  Baratear custos e buscar maior competitividade nos mercados asiáticos. 

- Ausência de Políticas Públicas definidas 

- Diversidade Social  

- Dificuldade de Implementação das Estratégias    frente à instabilidade política e à insegurança 

pública 

- Alta taxa de juros 

- Interferência de ambientalistas 

- Baixa diversificação da malha viária 

 

 

Mobilização. 

A.  FORTALEZAS 

· Bom relacionamento entre os Países envolvidos no Projeto; 

· Brasil Mediador das causas dos Países da Área do Pacífico; 

· Interesse econômico comum entre os países; 

· Intercâmbio tecnológico; 

· Aproveitamento de mão-de-obra dos países interessados; 

· Menor distância dos Portos, rapidez no despacho da carga e compartilhamento dos serviços; 

· Aproveitamento do potencial hídrico e ferroviário regional; 

· Cooperação dos países envolvidos atenuando pressões políticas nacionais; 

· Produção excedente no Brasil e países membros; 

· Capacitação de mão- de- obra; 

· Características fisiográficas favorecem o incremento de novos modais. 

 

B. AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

· Capacidade de absorção de tecnologias afins; 

· Incremento de um novo bloco econômico; 

· Ambiente favorável ao investimento externo; 
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· Integração em âmbito global; 

· Absorção de novos mercados; 

· Exportação de produtos manufaturados e comodities de baixo valor agregado. 

 

AMEAÇAS 

· Valorização da exportação de matérias-primas em detrimento de produtos industrializados e 

manufaturados; 

· Necessidade de capital externo, que pode ser influenciado por grandes blocos come rciais; 

· Deixar de atender aos interesses dos países integrantes; 

· Acordos internacionais de Livre Comércio – GATTI; 

· Pressões da ALCA; 

· Sazonalidade dos produtos agroindústriais; 

· Indefinição de política agropecuária; 

· Excesso de demanda; 

· Ausência de controle de imigrantes; 

· Processos burocráticos e jurídicos que norteiam as relações internacionais; 

· Instabilidade política e econômica dos países membros; 

 

· Dificuldade em conciliar interesses comuns dos países membros; 

· Diferenças Sócio-Culturais. 

 

C. ESTRATÉGIAS ELABORADAS 

c.1- DEBILIDADES  X OPORTUNIDADES: 

- Estabelecer programas de gestão comuns com todos os atores envolvidos, de forma a viabilizar 

políticas público-privadas e estratégias na abordagem de problemas sócio-econômicos, para os 

seguintes temas: 

· Diferenças regionais e suas conseqüências; 

· maior equilíbrio na divisão da renda; 

· Insegurança; 

· Alta taxa de juros. 

- Elaborar programas para o desenvolvimento sustentável com participação de ambientalistas e 

atores envolvidos. 
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-Estender o Acordo feito pelo Brasil junto ao FMI(aprovado por este) aos países envolvidos:  dívida 

externa dos países sendo utilizada como incremento dos modais de transporte ge rando divisas para 

os países envolvidos. 

- Manter os parceiros comerciais e buscar novos mercados, independente da pressão exercida por 

blocos econômicos. 

 

c.2- FORTALEZAS   X OPORTUNIDADES 

- Possibilitar esforços entre governo e iniciativa pública e privada para superação dos óbices 

existentes dos setores de interesse. 

- Aproveitar do bom relacionamento histórico do Brasil com os países envolv idos no projeto e dos 

parceiros comerciais deste com o Mercado Asiático. 

- Aproveitar a oportunidade de investimentos externos para gerar  intercâmbios tecnológicos e 

divisas. 

 

c.3- DEBILIDADES  X  AMEAÇAS 

 -Formulação de políticas e estratégias no sentido de definir responsabilidades e prioridades da pauta 

a ser exportada, contribuindo para minimizar riscos no cumprimento dos acordos pactuados. 

 Segue alguns assuntos a serem tratados: 

·Controle de imigrantes; 

·Políticas agropecuárias; 

·Sazonalidade da produção; 

·Diversificação de produtos a serem exportados. 

 

 

c.4- FORTALEZAS  X  AMEAÇAS 

- Criação de mecanismos de controle que minimizem os efeitos das pressões internacionais. 

-Formulação de novas políticas para o setor de transporte visando o aproveitamento dos recursos 

fisiográficos com intuito de priorizar o aporte de capital  para investir em melhorias  e/ou criação da 

infra-estrutura de logística de transporte. 

-Políticas governamentais comuns visando a expansão do mercado externo associada às inspirações 

internas dos países membros. 

 

d. Ações Estratégicas 
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* Ações Temporais 

- Desenvolver a infra-estrutura portuária dos países  

 - Acompanhar nos próximos 5 anos o desenvolvimento da estrutura logística de 

 cada país envolvido, sanando seus gargalos 

* Medidas de Controle  

- Coordenar entre os países os pontos de interconexão das vias de comunicação constantemente  

- Definir os portos de saída para o Pacífico 

 

e. Conclusão 

A Organização ASTECA concluiu por este corredor tendo em vista que ele irá integrar modais 

na região beneficiada particularmente a Centro-Sudeste que responde por um PIB de 1 trilhão de 

dólares, alavancando o potencial produtivo da região para o incremento das relações comerciais, 

turísticas e culturais dos países envolvidos, como também servir de centro absorvedor de outras 

regiões do continente latino. 

Propõe também à Administração Federal brasileira o aporte de recursos para essa empreitada, 

podendo utilizar parcerias público - privadas para viabilizar as obras de infra-estrutura necessárias 

nos modais ferroviários, aquaviários e rodoviários que favorecem os centros produtores, 

particularmente, de imediato, a pavimentação do trecho de 450 Km, Cáceres-Santa Cruz de La 

Sierra, que possibilitará, a partir do momento do término da obra, o acesso ao Pacífico. 

O Brasil, como país de maior extensão, população e produção da América do Sul, tem um dever 

social de integrar áreas produtivas latino-americanas, no sentido de buscar nelas o equilíbrio 

desejável para se alcançar o desenvolvimento e competitividade almejada.  

 

 

  

 

EXEMPLO 2: 

 

1. Introdução 

 

As ligações entre os oceanos Atlântico e Pacífico têm se realizado pelo sul do cont inente 

americano (Cabo Horn), pelos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, e pelo Canal do Panamá. Tais 

ligações já não atendem mais às necessidades comerciais, devido aos custos e ao volume de tráfego. 
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Assim, torna-se imperioso o estabelecimento de ligações bioceânicas, através do continente 

sul-americano, a fim de atender às necessidades do crescente Mercosul.  

A concretização deste projeto permitirá que a produção seja escoada pelos portos do Chile e 

do Peru.  

Todos os países participantes do Mercosul sempre aspiraram um contato viário com o 

Oceano Pacífico. Por esta via, é possível se contatar com mais rapidez e a um custo menor 

comercialmente com a Ásia, além da rica costa Oeste dos USA e do Canadá. 

Existem diversos projetos de corredor bioceânico, cada um com suas vantagens, 

desvantagens e implicações políticas. 

Atualmente, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai acessam a este oceano por via rodoviária, 

alcançando os portos do Chile, porém para o Brasil, esta operação demanda um alto custo. 

       Neste trabalho serão analisados aspectos referentes ao Corredor Bioceânico do 

Mercosul, concluindo-se sobre algumas das estratégias a serem implementadas pelo Governo 

Federal para a sua implantação. 

 

2. Missão 

Elaborar um Planejamento Estratégico para a implantação de um corredor bioceânico, com 

a colaboração dos países vizinhos, a fim de incrementar a logística a os transportes nacionais, 

objetivando minimizar custos no intercâmbio comercial com o Mercado Asiático. 

 

 3. Situação atual 

O Corredor Bioceânico do Mercosul possui basicamente o sistema de Transporte 

Multimodal Hidroferroviário. Este sistema compreende duas partes: hidroviário e ferroviário. 

 Este corredor tenderá a crescer e a se modernizar, tendo em vista a intensificação de 

missões comerciais, visitas presidenciais e consultas diplomáticas bilaterais e multinacionais que o 

Brasil tem realizado em direção a novos parceiros: União Européia (EU), Associação de Livre 

Comércio das Américas (ALCA), Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e os três novos parceiros 

Rússia, Índia e China (BRIC). 

 

4. A matriz de transporte 

4.1 Sistema hidroviário  
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       As hidrovias do Mercosul interligarão Buenos Aires, Assunção, Corumbá, Puerto 

Soares, Cáceres e Foz do Iguaçu, ao sul de Goiás, ao Triângulo Mineiro, ao sudeste de Mato Grosso 

do Sul e a todo interior de São Paulo, até as proximidades de Piracicaba e Campinas. 

      O sistema hidroviário do Mercosul possui três tramos fluviais: 

      - a primeira, via Rios Paraguai-Paraná, se inicia nas proximidades de Cáceres no Mato 

Grosso, onde se concentra uma das novas zonas agrícolas do Brasil (Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul), podendo atingir a área fronteiriça da Bolívia, atravessando todo o Paraguai e entrando na 

Argentina, pela cidade de Corriente, como Rio Paraná e chegando a Bacia do Prata. 

      - o segundo tramo, via Rios Paranaíba, Tietê e Paraná possui duas variantes: 

      * uma se inicia no rio Paranaíba, na altura da Barragem de São Simão, que atenderá as 

regiões do sul de Goiás e do Triângulo Mineiro, uma das me lhores áreas agrícolas do Brasil; 

      * a outra, começa na área de Piracicaba-Campinas, o segundo principal complexo 

industrial do Brasil. 

      - a terceira, via Rio Uruguai, apresenta navegabilidade possível entre Garabi, na área 

central do Estado do Rio Grande do Sul, até a Nueva Palmira na bacia (ou baia) do Prata. 

 

4.2 Sistema ferroviário  

       A grande vantagem deste corredor para o Brasil é o custo zero, uma vez que os tramos 

ferroviários deverão serão custeados por seus respectivos países, Chile e Argentina, naqueles trechos 

que faltam construir ou já estão prontos. 

       Em território argentino, temos três alternativas de transporte ferroviário: 

      * a primeira via, já existente, Resistência - Salta – Antofagasta; 

      Para o Brasil, esta seria a menor via em quilometragem para atingir o Pacífico. 

                    * a segunda via, já existente, Buenos Aires – Mendonza – Valparaiso ou Talcahuano; 

  * a terceira via, Buenos Aires – Bahia Blanca – Neuquém – Longimay – Talcahuano em 

vias de conclusão, faltando unicamente 100 Km no lado argentino. 

Estas são melhores alternativas existentes para o Brasil alcançar o Pacífico, assim como 

as mais curtas sem exigir nenhum investimento.  

 

5. Análise – Matriz DOFA 

5.1 Debilidades 

- Necessidade premente de uniformização das bitolas para 1,67 mts, permitindo o 

transporte de cargas pesadas, principalmente no trecho argentino; 
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- Necessidade de construção de eclusas em Itaipu, com alto custo ( US$ 1.200 bilhões); 

- Necessidade de vultosos investimentos nas adaptações nos portos chilenos, para 

receberem um significativo aumento de cargas, para a implantação e pavimentação de rodovias e 

para padronização de bitolas ou mesmo implantação de ferrovias. 

- Possibilidades de desaquecimento na economia nacional, devido à transferência de 

serviços portuários para o exterior; 

- Dependência estratégica de outros países para o escoamento da produção nacional;  

- Falta de uma política de transporte bem definida e transparente para o setor, definindo 

as prioridades e as metas para os diversos modais existentes. 

 

 5.2 Oportunidades; 

- Permitirá escoar o excesso de cargas que atualmente congestionam os portos de Santos 

e Paranaguá; 

- Reduzirá percurso e o tempo do transporte de carga para os países do Pacífico, além de 

reduzir o custo operacional das exportações;  

- Melhor aproveitamento dos modais hidroviários e ferroviários em relação ao transporte  

rodoviário; 

- Aumento da diversificação da pauta exportadora; 

- Criar condições de desenvolvimento auto-sustentável nas margens dos rios que 

permitem a fixação de pólos industriais, agrícolas e turísticos; 

- Criar melhores condições para a captação de investimentos internacionais. 

 

5.3 Fortalezas; 

- Em relação aos outros corredores, é o que se encontra com a maior parte dos sistemas 

de transporte em condições de se adequarem ao projeto; 

- Possui melhores condições de permitir a integração dos países do Cone Sul; 

- Local onde se concentra o maior PIB da América do Sul; 

- Eixo das maiores e mais importantes indústrias; 

- Os maiores centros de produção agrícola estão em seu entorno; 

- A maior e melhor malha viária está concentrada dentro do corredor; 

 

5.4 Ameaças; 
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           - Sujeição às adversidades climáticas; 

- Relações políticas entre os países do Mercosul; 

 

 

- Pressões internacionais contra as exportações para os países asiáticos, principalmente 

dos EUA e da União Européia; 

- Falta de recursos para investimentos;  

- O retardo na implantação do corredor por ações de  ambientalistas.  

 

5.5 Estratégia   D-O 

- Captação de recursos no mercado asiático para investimento na adaptação e 

modernização da infra-estrutura. 

 

5.6 Estratégia   F-O  

- Maior agressividade em relação ao mercado asiático e a costa oeste das Américas, 

aproveitando o potencial econômico do corredor. 

 

5.7 Estratégia   D-A 

- Padronização das legislações, sistemas operativos necessários    para que a região 

trabalhe na política global do mercosul. 

 

5.8 Estratégia   F-A 

- Acordo político entre os países do mercosul para viabilizar a implantação do corredor. 

 

6. Conclusão 

       Das análises realizadas, verifica-se que o potencial econômico da região favorece a 

implantação do corredor, na busca de maiores oportunidades no mercado do Pacífico.  

      Assim, o Governo Federal poderá adotar postura ofensiva para motivar os países asiáticos a 

investirem na implantação do Corredor, oferecendo contrapartidas compensatórias, motivar os países 

vizinhos, interessados na sua implantação, a adotarem políticas de padronização da legislação e de 

sistemas operativos de forma a viabilizar o empreendimento. 

     Na visão da Organização Caribe, o Governo Federal deve aproveitar as oportunidades para 

incentivar os países vizinhos a dar prioridade à manutenção dos modais hidroviários e ferroviários de 
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modo que todos possam alcançar o Pacífico e estreitar as relações com a BRIC (Brasil, Rússia, Índia 

e China). 

 

Fonte: http://www.mmb-foundation.org  ORGANIZAÇÃO CARIBE GETRAM 2005   

 

 

 

EXEMPLO 3: 

 

1. Missão: 

         Utilizando a MATRIZ DOFA, como ferramenta, apresentar sugestões ao Governo Federal para 

a viabilização de um corredor bioceânico objetivando minimizar os custos no intercâmbio comercial 

brasileiro com o Mercado Asiático, particularmente com a China, a Índia e a Indonésia. 

a. Situação atual - resumo: 

           O Brasil possui um mercado consumidor de ponta, na faixa de mais de 170 milhões de 

pessoas. Os índices da sua economia apontam para um crescimento industrial sustentável. A 

democracia vem se consolidando , sendo o seu  modelo eleitoral considerado como exemplo no 

Mundo. Tal fato tem feito aumentar a credibilidade no mercado financeiro internacional, tendo como 

consequência o aumento dos investimentos estrangeiros no País. 

           A China tem sido considerada como um futuro grande império. A sua população corresponde 

hoje a cerca de 1,3 bilhão de pessoas e o seu crescimento econônico tem assustado o mundo, com 

crescimentos anuais do seu PIB beirando a casa dos 9,5 pontos percentuais.O seu excepcional 

mercado consumidor, corroborado pelo ingresso chinês na Organização Mundial do Comércio e a 

força de trabalho do seu povo,  tem atraído empresários de vários países.As relações comerciais com 

o Brasil tem se intensificado, com os atuais governos, interessados em obter as melhores condições 

possíveis para o comércio. 

          A Índia é um país emergente que tem se destacado no contexto mundial. Projeta-se que a sua 

população alcançará o número de 1,3 bilhão em 2020. A possibilidade de uma parceria com a China 

e a Indonésia poderá alterar o cenário econô mico mundial a médio e lingo prazos.Os anseios do 

povo indiano se confundem com os do povo brasileiro, materializados na geração de empregos, 

crescimento econômico sustentável e o assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. 

          O Peru é um país com uma excelente posição geoestratégica, justificada por ser banhado pelo 

Oceano Pacífico possuir aspectos fisiográficos favoráveis ao desenvolvimento dos inte rmodais de 
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transporte. O seu PIB, de cerca de U$ 63,8bilhões, corroborado pelo seu mercado consumidor, na 

faixa de 25 milhões de pessoas, tem apontado a necessidade da sua economia de acessar os países 

europeus em melhores condições, via Oceano Atlântico, através do Brasil. 

           A economia boliviana tem sido beneficiada com a exportação de matérias primas e os 

excedentes em gás natural. Os seus produtos são de excepcional competitividade, carecendo da 

obtenção de melhores condições de acesso ao mercado europeu, e vice-versa. A sua população é de 

8,7  

milhões de pessoas interessadas no desenvo lvimento econômico do país, a fim de aumentar o seu 

PIB, de cerca de U$ 8 bilhões. 

           Os países asiáticos atualmente estão priorizando as relações com o Brasil, tendo em vista a 

liderança brasileira nas negociações com os Estados Unidos para a implantação da Área de Livre 

Comércio das Américas. Este futuro bloco econômico tem enfrentado impasses que contribuem 

negativamente para a seu funcionamento. Assim sendo, o atual  momento tem sido favorável para o 

Brasil e as nações asiáticas em obter  o  inc remento de novas parcerias comerciais. 

 

3. Corredor bioceânico escolhido pela Organização Machu Picchu: 

 

     a . Nome: Corredor bioceânico BRASIL/BOLÍVIA/PERU; 

 

b. Características gerais:      
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    A  área de influência abrange 3,5 milhões de km2, com 12 milhões de habitantes. Desse total, 89% 

da superfície e 59% da população se concentram em território brasileiro, englobando os Estados do 

Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Do lado peruano, os Departamentos de Tacna, 

Moquegua, Arequipa, Apurimac, Cuzco, Puno e Madre de Dios e, do lado boliviano, os 

Departamentos de Pando e Beni. 

 

   

 

4. Análise da matrz DOFA: 

     a) Debilidades na implantação do  Corredor bioceânico BRASIL/BOLÍVIA/PERU: 

• Portos carentes de modernização; 
• Elevada dependência do modal rodoviário; 
• Eixos rodoviários sem pavimentação e pavimentação deficiente em outros trechos; 
 
• Modal ferroviário descontínuo; 
• Questão indígena; e 
• Elevada carga tributária. 

 

        b) Fortalezas na implantação do  Corredor bioceânico BRASIL/BOLÍVIA/PERU: 

• Crescimento industrial brasileiro; 
• Crescimento da produção agropecuária; 
• Crescimento do comércio exterior; 
• Crescimento do turismo ecológico; 
• Cultura favorável à globalização; 
• Aumento da geração de empregos devido às exportações; 
• Vontade política do atual governo; 
• Mercados andino e asiático favoráveis ao empresariado brasileiro; 
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• Inexistência de tensões políticas entre os países envolvidos; 
• Aprovação da lei das PPP (Parceria Público Privada); 
• Momento econômico de credibilidade, atraindo investimentos estrangeiros; e 
• Crescente mercado consumidor. 

 
 

            c) Oportunidades para a implantação do  Corredor bioceânico BRASIL/BOLÍVIA/PERU: 

• - A atual política de globalização, que regula a relação entre os povos; 
• - O interesse dos países asiáticos nos mercados internos brasileiro, boliviano e 

peruano; 
• - China e Índia - países emergentes, como o Brasil; 
• - Complementariedade de mercados entre as partes envolvidas;  
• - Possibilidade de redução dos  custos dos transportes para escoamento da produção 

industrial e agrícola entre os países da ásia e Brasil; 
• - O interesse boliviano e peruano em aces sar o mercado brasileiro e europeu em 

melhores condições; e  
• - O momento político favorável do Peru e da Bolívia na busca da integração política e 

econô-mica com o Brasil.   
 
 

d) Ameaças para a implantação do  Corredor bioceânico BRASIL/BOLÍVIA/PERU: 
 

• Falta de cultura comercial chinesa, conforme padrões internacionais; 
• Falta de financiamento de projetos ligados às interconexões físicas entre os países; e 
• Necessidade de cumprimento de acordos dos países envolvidos na implantação do 

corre dor bioceânico em tela. 
 

 

 

 

           e) Composição das estratégias: 

                 

                1) Estratégia D-O:                                         

" Explorar as vontades políticas do Brasil, Peru e Bolívia no sentido de criar a adequada 

atmosfera para atender os interesses econômicos dos países e empresariado asiáticos, a fim de forçar 

a demanda por melhorias na infraestrutura para a implantação do corredor bioceânico pretendido." 

 

                2) Estratégia F-O:                                     

  " Adotar medidas no sentido de manter o ritmo de crescimento econômico , a fim de 

possibilitar o aumento da credibilidade nacional perante o Globo e abrir as portas para a implantação 

do corredor bioceânico BRASIL/BOLÍVIA/PERU." 
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3) Estratégia D-A: 

                    "Manter os bons laços de amizade com o Peru a a Bolívia , priorizar investimentos na 

área de infraestrutura e incentivar as  parcerias público-privadas, a fim de possibilitar a implantação 

do corredor bioceânico em tela". 

  

                 4) Estratégia F-A: 
 

"Aumentar a variedade dos produtos da pauta de exportação, buscando a 

complementaridade com o mercado asiático e manter a política de bom relacionamento com a China, 

Bolívia e o Peru, a fim de assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos por estes países 

em prol do corredor bioceânico BRASIL/BOLÍVIA/PERU". 

           
Síntese do planejamento estratégico: 
 
a . Missão:  
            Sugerir ao Governo Federal a viabilização de um corredor bioceânico, com a colaboração dos 

países vizinhos, interligando Brasil, Peru e Bolívia , a fim de incrementar a logística e os transportes 

nacionais, objetivando minimizar custos no intercâmbio comercial com o mercado asiático, 

particularmente com a China, a Índia e a Indonésia. 

       
b. Visão:  
        Ser um centro de excelência em  planejamento estratégico e logístico  para apoiar o Governo 

Federal e  empresas privadas interessadas em  participar do projeto através de  Parcerias Públicas 

Privadas (PPP).  

 

 

 
c. Conceito Estratégico:  
      A organização Machu Picchu sugere a  implementação do Projeto Corredor  Bioceânico Peru / 

Brasil / Bolívia por  entender que os interesses políticos e  estratégicos envolvidos superam os  

interesses econômicos. 

 
d. Objetivo Estratégico Geral: 
     Implementação de um corredor  bioceânico com ligação intermodal  integrando Brasil, Bolívia e 

Peru, e  estes países ao mercado asiático,  particularmente à China, Índia e  Indonésia. 

 
e. Objetivos Estratégicos Particulares: 
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 - Ligação física Brasil / Bolívia / Peru; 

- Vivificação desta área de fronteira; 

-  Integração regional; 

- Desenvolvimento econômico da área ; e 

- Melhoria da capacidade de mobilização e  infra-estrutura logística das regiões  centro-oeste e norte 

do Brasil. 

 
6. Ações a serem introduzidas nos atuais programas governamentais: 
 
     a) Priorizar investimentos e incentivar parcerias público-privadas (PPP) para manutenção, 

construção e ampliação das malhas rodoviária, ferroviária e aquaviária, estimulando a 

multimodalidade: 

                        --   CConclusão do trecho da BR-317/AC, de 110 km, ligando Brasiléia a Assis Brasil; 

            - Pavimentação de 171 km da BR-317, nos trechos Rio  Branco / Divisa Acre/Amazonas e 

Boca do Acre; 

          - Pavimentação de trechos da BR070 no estado de Mato Grosso para sua total extensão até a 

fronteira com a Bolívia; 

           - Criação de trecho ferroviário Alto Taquari-MS/Cuiabá (ferronorte);  

           -  Recuperação do trecho ferroviário Corumbá-MS / Bauru-SP; 

– Recuperação da malha ferroviária Cubatão / Santos; 

– construção da ponte do rio do Acre, em parceria com o Estado do Acre; 

- Terminal rodo-hidro- ferroviário em Rubinéia-SP; 

- Construção da Ferrovia Cubatão/Conceiçãozinha-SP; 

- Construção do terceiro Anel Ferroviário no trecho Cubatão/Santos-SP;e 

 

- Recuperação do trecho ferroviário Bauru/Santos-SP; 

     b) Apresentar projetos de infraestrutura viária, portuária e aérea às empresas e entidades de 

interesse na comercialização e transporte de carga, visando o financiamento para suas execuções,  

promovendo simpósios, conferências e reuniões com os interessados, conforme abaixo: 

   - Construção do terminal de containers no Porto de Sepetiba-RJ; 
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   -Ampliação e melhoramentos no Porto de Santos-SP; 

   - Dragagem no Porto de Santos-SP; 

   - Recuperação da infra-estrutura portuária do Porto de Santos-SP.  

   - Acesso rodoviário ao Porto de Sepetiba-RJ; 

   - construção do terminal de containers do Porto de Porto Velho; 

   - ampliação do terminal de cargas dos aeroportos de Rio Branco e Porto Velho;e 

   - construção de novos armazéns e obras de melhorias das unidades existentes. 

          cc))  Sugerir elaboração de estudos de órgãos do governo na área de ecoturismo, produtos 

florestais, navegabilidade de rios e extração de minérios, visando aumentar potencialidades da 

região do corredor bioceânico pretendido. 

  

7. Conclusão: 

         A análise da matriz DOFA, naquilo que concerne à implantação do corredor bioceânico 
BRASIL/BOLÍVIA/PERU, registrou a plena viabilidade da sua implantação, atendendo aos anseios 
dos seus povos quanto ao incremento do comércio com os países asiáticos a fim de proporcionar o 
crescimento econômico e a decorrente melhoria da qualidade de vida. 
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ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO (TTC) 

 
1. TEMAS CORRENTES 

O Transporte rodoviário vem acirrando, cada vez mais, a competição entre os prestadores de 

serviço desta modalidade. 

O gerente que possivelmente venha se envolver com licitações púb licas ou concorrências 

privadas deve estar atento para vários pontos de reflexão. Um dos mais importantes é nunca 

competir com alguém ou outra organização que não tenha nada a perder, pois a concorrência será 

sempre desigual. Normalmente, aquele que não tem nada a perder não tem mais preocupação de 

expor sua reputação e jogará tudo sem ter o mínimo receio de ser considerado inescrupuloso ou 

desonesto. 

Há valores que não se vendem. Jogue com cuidado, proceda com prudência, porque mesmo 

quando se vence quem não tem nada a perder, não se consegue recuperar o que possivelmente se 

tenha perdido ao longo do processo da disputa: a sua imagem.  

Segue, abaixo, uma síntese do livro  “Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes”, de  Stephen R. 

Covey. 

 

a. Introdução 

Estamos passando por uma época de transformações na história da humanidade. 

Diferentemente do passado, as mudanças ocorrem com extrema rapidez. Não podemos imaginar que 

tipos de transformações ainda irão ocorrer nos próximos 10 ou 20 anos. 

Na última década o ambiente de negócios tornou-se bem mais complexo, devido à ocorrência 

de fenômenos econômicos e sociais de alcance mundial. 

O gestor de hoje deve ter uma visão empresarial muito mais afinada do que no passado, pois 

sua realidade diária é muito mais complexa, obrigando-o a perceber, refletir, decidir e agir em 

condições bem diferentes do passado. 

Na moderna gerência empresarial, gerentes de sucesso são aqueles capazes de mudar, em 

busca de maior agilidade e rapidez no processo de tomada de decisão. 

 

b. Desenvolvimento 

Quando um gerente assume uma organização, ele se depara com inúmeros questionamentos. 

Cabe a ele avaliar os velhos modelos e as velhas formas de pensamento já enraizados no seio da 

organização, ou seja, os velhos paradigmas existentes. 
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Esse novo gerente está sujeito a fracassar ou a lograr sucesso. A prática tem provado que as 

organizações têm sucesso quando se planejam para mudar seus paradigmas, mesmo que os antigos 

modelos já tenham sido bem sucedidos no passado. 

 

 

A palavra paradigma é de origem grega. Inicialmente foi tratada como um termo científico, 

mas atualmente é usada para definir um modelo, uma teoria, uma percepção. 

Para evoluir, as organizações necessitam romper paradigmas. É necessário transformar, 

crescer, gerar novos conhecimentos e novas perspectivas. 

O termo mudança de paradigma foi introduzido por Thomas Kuhn, em livro “The Structure of 

Scientific Revoluctions”. O autor defende que todas as revoluções no campo da pesquisa cientifica 

ocorreram mediante a ruptura de tradições com o modelo antigo de pensar. 

Velhos paradigmas e dogmas, sempre que possível, devem ser progressivamente quebrados.  

Para que isso ocorra, torna-se necessário o engajamento de todos os seus integrantes na 

racionalização de procedimentos, na modernização de processos, na automação progressiva, visando 

a transformar um novo modelo organizacional em um novo padrão de referência. Felizmente, hoje 

contatamos que as organizações de sucesso são aquelas que souberam quebrar suas velhas formas de 

pensamento, as metodologias do passado e os velhos paradigmas. 

Para que um gerente consiga lograr resultados satisfatórios é necessário que ele conheça 

profundamente sua missão, seus limites de responsabilidade e relacionamento, em busca da superação 

de resultados e que tenha visão de futuro. 

A mente humana dirige dois tipos de inteligência: a inteligência racional e a inteligência 

emocional. 

A inteligência emocional está relacionada com habilidades tais como motivar a si mesmo e 

saber persistir diante de frustrações; controlar impulsos, canalizar emoções para situações 

apropriadas; praticar gratificação prorrogada; motivar pessoas, ajudando-as a liberar seus melhores 

talentos e conseguir seu engajamento a objetivos de interesses comuns. (Gilberto Vitor) 

A inteligência racional é a inteligência lógica, responsável pela linguagem, pelas normas e 

pelas regras tradicionalmente aceitas pela sociedade. 

           Quando a mente se exercita para dirigir uma organização, ela recebe a tarefa de exercer as 

gerências cognitiva e emocional. Torna-se necessária a adequação do cérebro para transformar essa 

ação em gerência emocional. 
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             Stephen R. Covey defende a existência de dois tipos de ética: a ética do caráter e a ética da 

responsabilidade. A ética do caráter demonstra que existem princ ípios básicos para uma vida 

proveitosa e que as pessoas somente podem alcançar o verdadeiro sucesso e a felicidade duradoura 

quando aprendem a integrar estes princípios a seu caráter básico. Já a ética da personalidade tende a 

trilhar por dois caminhos básicos: técnica nas relações humanas e atitude mental positiva. 

           Não se pode negar que o cérebro emocional deve estar preparado para tomar decisões 

equilibradas, harmonizando o coração e a mente.  

 

 

          Ainda segundo Stephen R. Covey há princípios que se destinam a governar as atividades 

humanas, que se inserem no campo da ética do caráter. São verdades profundas, de aplicação 

universal, que vêm de dentro para fora, pelo íntimo das pessoas, e se volta para a eficácia pessoal e 

interpessoal. Não são considerados práticas ou valores. A seguir são destacados alguns desses 

princípios: 

1) Princípio da imparcialidade- é princípio a partir do qual se desenvolveu toda a noção de 

justiça e eqüidade. 

2) Princípio da integridade e honestidade- são os princípios  criadores das bases da confiança, 

fundamentais para o estabelecimento da cooperação e do crescimento pessoal e interpessoal, 

em longo prazo. 

3) Princípio da dignidade humana- é o princípio que sustenta que as verdades são evidentes por 

si. 

4) Princípio do servir- é o princípio que propõe que  a pessoa deve se dispor para dar 

contribuições àqueles que necessitam. 

5) Outros princípios: potencial, paciência, qualidade, educação e encorajamento. 

 

              Quando esses princípios conseguem interiorizar-se como hábitos, eles podem conferir às 

pessoas uma força para que sejam criadas uma vasta gama de práticas capazes de lidar com as mais 

variadas situações.  

             Os hábitos constituem fatores poderosos em nossas vidas e podem ser considerados um 

ponto comum entre o conhecimento, a capacidade e a vontade. O conhecimento é o paradigma 

teórico, significando o que fazer e o porquê. A capacidade é o que fazer e a vontade é a motivação. 

Para que algo seja considerado um hábito, é necessário que esses três elementos estejam reunidos. 

Nesse jogo que envolve conhecimento, capacidade e vontade, é possível atingir novos níveis de 
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eficácia pessoal e interpessoal, rompendo com antigos paradigmas. Segundo Stephen R. Covey esse 

processo produz felicidade, objetivo e função da existência humana. 

              O livro “Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes” enfatiza para a pessoa os seguintes 

hábitos: 

              Hábi to  1 -  S e r  P r o a t i v o 

              A palavra proatividade implica muito mais do que tomar a iniciativa. Implica que o ser 

humano deve ser responsável por sua própria vida. O comportamento proativo resulta de decisões 

tomadas e não das condições externas e se contrapõe ao comportamento reativo. 

 

 

 

 

              Hábito 2- Começar com um objetivo em mente 

              Começar com um objetivo em mente significa que uma pessoa deve possuir uma 

compreensão clara daquilo que deseja. Significa também saber para onde está seguindo, de modo a 

compreender melhor onde se situa na busca de novos rumos, na direção correta. 

              Hábito 3- Priorizar o mais importante 

              Significa que as pessoas eficazes devem se organizar e executar tarefas, conforme as 

prioridades, sabendo distinguir o que é importante daquilo que é urgente. 

               Hábito 4- Pensar em vencer/vencer 

               É um estado de espírito que busca constantemente o benefício mútuo em todas as 

interações humanas. É a forma mais adequada para a solução de um problema. O hábito 

vencer/vencer baseia-se no paradigma de que há bastante para todos, que o sucesso de uma pessoa 

não se conquista com o sacrifício ou a exclusão de outra. Assim todas as partes se sentem bem e se 

comprometem com o plano de ação. 

               Hábito 5- Procurar primeiro compreender, depois ser compreendido. 

               Esse hábito representa uma mudança profunda de paradigma. Tipicamente, a pessoa busca 

primeiro aqueles que a compreendem. A maior parte das pessoas não consegue escutar com a 

intenção de compreender. Elas ouvem com a intenção de retrucar. Elas estão sempre falando ou se 

preparando para falar. Elas filtram tudo através de seus próprios paradigmas, lêem sua autobiografia 

na vida das outras pessoas. À medida que uma pessoa aprende a entender a outra, irá descobrir 

grandes diferenças em sua capacidade de percepção. 

                Hábito 6- Criar sinergia 
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                A sinergia conduz ao pensamento de que o todo é maior que a soma das partes. A sinergia 

está em toda a parte, inclusive na natureza. Quando uma pessoa se comunica sinergeticamente, está 

simp lesmente abrindo seu coração, sua mente e seu modo de expressar. 

                Hábito 7- Renovação 

                É um hábito que circunscreve os anteriores e representa o aprimoramento contínuo das 

dimensões básicas da vida. 

c.  

d. Conclusão 

         A quebra de paradigmas tornou os dirigentes mais exigentes com os produtos e serviços 

oferecidos no mercado. Mudar um paradigma pode ser difícil, já que em geral está enraizado nas 

profundezas do inconsciente. 

               Quanto mais proativa for a pessoa (hábito 1), mais eficaz será no exercício de sua liderança 

pessoal (hábito 2) e no gerenciamento de sua vida (hábito 3). Quanto mais a pessoa procurar primeiro 

compreender (hábito 5), mais eficaz será na busca de soluções sinérgicas para o vencer/vencer 

(hábitos  

 

4 e 6). Quanto mais a pessoa souber aprimorar os hábitos que a levam à interdependência (hábitos 1, 2 

e 3), mais eficaz será em situações interdependentes (hábitos 4, 5 e 6).  A renovação (hábito 7) será a 

responsável por revitalizar todos os outros hábitos. 

          Para que expectativas sejam superadas, torna-se necessário buscar a melhoria continua dos 

processos, que inclui uniformidade de informações, integração de equipes de trabalho, conhecimento 

total do produto da empresa, prestação de serviços de qualidade, entre outras necessidades.  

          Portanto, no presente, uma organização para sobreviver tem que ser contemporânea do seu 

tempo. Mais do que nunca, o dirigente deve possuir uma acuidade mental que o permita manter à 

frente do sistema que lidera. 

         “O propósito da gerência é lograr resultados” 

Stephen R. Covey-artigo Raiz de Confiança. 

 

Referências Bibliográficas 

 - Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes- Stephen R. Covey 

 - Raiz de Confiança- Stephen R. Covey 

 

2. ESTUDO DE CASO: HIERARQUIA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS – 
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COMENTÁRIOS GETRAM / CATRAM 2005  

 

Considerando que a preservação ambiental é dever de todos e que os pneus por suas 

características e componentes são um item de lenta degradação quando estocados no meio ambiente 

além de poderem ser, assim como outros produtos, recipientes para insetos, a ABR propõe que se 

adote a nível nacional, uma hierarquia para a destinação dos resíduos sólidos. 

Tal hierarquia já está estabelecida e é reconhecida pela União Européia, pelos Estados 

Unidos da América, pelo Canadá e pela Suíça. Acreditamos que a adoção dessa hierarquia pelo 

Brasil seja uma contribuição para as discussões e análises ora em curso no cenário nacional. 

Enfocamos dentro desta hierarquia geral, o caso dos pneus especificamente que têm sido 

alvos de tantas discussões na mídia ultimamente: 

a. Reduzir 

            Carcaças com Maior Durabilidade Total: 

             a produção de pneus de melhor qualidade, permite maior quantidade de reformas e, 

portanto, uma redução substancial na quantidade de pneus inservíveis a serem destruídos. 

 

b. Reutilizar  

            Reformar Carcaças: 

 

            a reforma de carcaças permite a reutilização do pneu no seu uso original e, portanto, é 

uma atividade que prorroga a vida útil do pneu, reduzindo  o número de pneus a serem destruídos, 

contribuindo desta forma com o ambiente e reduzindo o volume de insumos derivados de petróleo a 

serem usados, gerando economia de divisas. 

 

c. Reciclar 

Produzir Produtos de Borracha com Pneus Inservíveis (Uma vez que o pneu não possa 

mais ser reformado do ponto de vista técnico, então esta opção se apresenta gerando produtos 

derivados de borracha tais como: solados de sapato, tapetes, pisos etc. 

 

d. Recuperar 

Gerar Energia com Pneus Inservíveis: 

qualquer pneu inservível pode ser usado finalmente na recuperação de energia. Por 

exemplo: queima nos fornos de cimenteiras, coadjuvante na extração de petróleo do xisto 
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betuminoso, preparação de asfalto, geração de energia em usinas térmicas etc. 

 

3. ESTUDO DE CASO: O GANHO POR PRODUÇÃO COM MULTAS DE TRÂNSITO – 

COMENTÁRIOS GETRAM / CATRAM 2005 

Os aparelhos eletrônicos aferidos de velocidade são implantados em vias arteriais e de 

trânsito rápido com intuito de reduzir a velocidade praticada em trechos de vias públicas críticos, em 

função de um número elevado de acidentes envolvendo tanto pedestres como motoristas. As 

empresas administradoras dos radares prestam serviços aos municípios depois de participarem de 

licitação pública. Segundo o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), não existe norma fixa 

para realização de convênio entre município e empresa, portanto. Essas ganham com base na 

quantidade de multas aplicadas ou em um percentual definido por infração registrada. 

Em Belo Horizonte. a Prefeitura Municipal repassa um valor fixo mensal para a Sitran, 

empresa que implantou e administra 37 radares do tipo "fixo". Em São Paulo, por exemplo. foram 

aplicadas. em 2003. 240 mil multas ao mês, segundo dados da prefeitura. A empresa responsável 

pelos radares recebeu de R$ 19,56 a R$ 40,35 por auto de infração. A média mensal em bolsa da foi 

de R$ 5 milhões. Daí o interesse das empresas em multar. o que caracterizaria a indústria. Quanto 

maior o número de multas, maior o lucro. Essas regras foram mudadas para salvaguardar o direito 

do cidadão. Os equipamentos devem ser usados para reduzir índices de acidente e não. como fonte 

de arrecadação de empresas e órgãos públicos. O Dnit terceiriza os aparelhos eletrônicos redutores 

de velocidade. mais conhecidos como lombadas eletrônicas. São ao todo 279 nas estradas e vias 

públicas federais 

 

Para recorrer o motorista deve seguir alguns procedimentos: 

1º - Quando a multa foi expedida: o envio pelos Correios deve ser feito em até 30 dias da data da 

infração segundo o artigo 281, item 11 do CTB 

2° - Identificação do radar é obrigatória: o artigo 280 do CTB, inciso 5°, que determina que no auto 

de infração deve constar o tipo de aparelho que registrou a penalidade 

3° - Cuidado ao ser notificado: o artigo 280 do CTB explica que a notificação pode ser enviada ao 

infrator pelos Correios ou por qualquer outro meio, desde que assegure a ele o conhecimento da 

penalidade. Advogados afirmam que se o infrator não assinar um recibo não existe comprovação 

do recebimento da notificação, e com isso o motorista pode alegar que não recebeu a multa e não 

pagá- la 
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NOTIFICAÇÕES APLICADAS PELO MUNICIPIO  

1° - Preencher formulário com justificativa do recurso. em uma das juntas administrativas de 

recursos de infrações 

2° - Levar cópia do documento do carro, CNH e testemunhas (caso tenha). 

3° - Não é preciso quitar a multa antes de apresentar o recurso, mas se perder não haverá mais de 

20% de desconto. 

 

* Nas multas aplicadas em rodovias federais, o recurso deve ser impetrado no Dnit. Se for em 

rodovia estadual, no órgão de Transporte e Obras do Estado. Se for em centros urbanos, na 

companhia de trânsito da cidade 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS MULTAS 

Infração gravíssima: multa de R$191.54 e perda de 7 pontos  

Infração grave: multa de R$ 127,69 e perda de 5 pontos · 

Infração média: multa de R$ 85,13 e perda de 4 pontos · 

Infração leve: multa de R$ 53,20, e perda de 3 pontos 

Fonte: Revista CNT2005 

  

4. CAMINHÕES PESADOS  

Um caminhão de origem militar de nome Bad Boy Heavy Muscle Truck (algo como Caminhão 

Pesado, Forte e Mau) é a nova moda entre os milionários norte-americanos, assustados com a 

possibilidade de novos ataques terroristas, depois do 11 de setembro de 2001. O veículo agüenta 

superblindagens que protegem de bombas e ataques de agentes químicos e biológicos. De acordo com a 

montadora, o caminhão é uma versão luxuosa do mesmo veículo usado pelo Exército dos Estados Unidos. 

 

A expectativa é que as vendas cheguem a 50 unidades até o final deste ano. Com todos os opcionais, 

o preço pode alcançar US$ 750 mil. O Bad Boy tem 21 pés de comprimento e 10 de altura e cabine com 

capacidade para três adultos. O caminhão suporta travessias na água e vem equipado também para 

suportar neblina e neve. 

As vendas começaram em janeiro deste ano e o comprador pode customizar o veículo, diz a 

Homeland Defense Vehicles, do Texas, responsável pela comercialização. O precursor desse tipo de 

caminhão, o Hummer, um jipão de uso civil inspirado em tanques de guerra, transformou-se em sucesso 

no mercado norte-americano. 
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Fonte: Revista Forecast International 2006 

 

5. EXÉRCITO REGULAMENTA ATIVIDADE DE BLINDAGEM DE VEÍCULOS 

 

A portaria 13 do Departamento Logístico do Exército Brasileiro regulamenta os procedimentos de 

blindagem, a locação. o comércio, a importação, o registro, a transferência de propriedade de veículos e a 

avaliação de protótipos de blindagem. 

Pelo artigo 2° dessa portaria, fica autorizada a blindagem de qualquer categoria e espécie de veículo 

até o nível de proteção I li-A. que suporta tiros de qualquer tipo de revólver. 

Para que seja autorizada a blindagem de veículos que pertencem a empresas, afirma a comunicação 

do Exército, é preciso apresentar o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), identidade, CPF, 

comprovante de residência, certidão de antecedentes criminais dos distribuidores da Justiça Federal. 

Estadual e Militar de cada um dos sócios administradores ou gerentes das comarcas onde tenham residido 

nos últimos cinco anos. O Exército se exime da escolha da empresa de blindagem, que é de 

responsabilidade do cliente. " 

Fonte: Revista CNT2005   

 

 

6. MÉTODO DE CUSTEIO ABC: UMA ABORDAGEM GETRAM/CATRAM 2005 

a.  Introdução ao método ABC 

O estudo da análise ABC surgiu no século XIX, em meados de 1897, por um renascentista 

italiano chamado Vilfredo Pareto. Esse realizou um estudo sobre a distribuição de renda. Através 

desse estudo, percebeu-se que a repartição dos recursos não se dava de forma uniforme, gerando 

uma grande concentração de riqueza (80%) nas mãos de uma parcela pequena da sociedade (20%). 

Com isso, o princípio dessa análise foi estendido a outras áreas e atividades, tais como 

industrial e comercial. Sendo mais utilizada a partir da segunda metade do século XX. 

 

A análise ABC vem sendo muito usada no controle de estoques, definição de política de 

vendas, planejamento da distribuição, programação da produção e uma série de atividades usuais, 

mormente encontradas na gestão de uma entidade, seja ela pública ou privada. 



Administração, Logística  e  Transporte - Volume V 

 11 

Essa metodologia permite examinar minuciosamente, em se tratando de dispêndios 

financeiros, as atividades ou produtos que são utilizados para a geração de outros produtos ou 

serviços de uma organização, propiciando a compreensão dos que necessitam melhor atenção. 

b.  Enuciado 

     A utilização da metodologia de Custeio Baseado por Atividade é uma metodologia ideal 

para a mensuração de recursos aportados em todas as atividades envolvidas no Transporte 

Rodoviário de uma Organização. 

               Com a adoção dessa metodologia cria-se a oportunidade de conhecer o quanto se utiliza, 

financeiramente, em cada atividade. Proporcionando, assim, a possibilidade de controlar atividades 

específicas e reduzir custos de ordem direta envolvidos no Transporte Rodoviário.  

      Dessa forma, traz um diferencial competitivo, uma vez que se podem reduzir custos em 

atividades conhecidas e exigir mais eficiência em setores específicos da organização, 

proporcionando serviços de melhor qualidade ofertado  aos clientes. 

      A lógica capitalista globalizada proporciona a organização buscar permanentemente a 

redução de custos, produção eficiente e qualidade nos produtos ofertados a seus clientes. Por isso, a 

busca por instrumentos e mecanismos que viabilize a concessão desse cenário é, não só uma 

obrigação, mas uma necessidade.  

 

c. Detalhamento 

 A utilização da metodologia ABC demonstra a relação dos recursos consumidos, atividades 

executadas e, por fim, objetos de custos, de acordo com a figura abaixo: 

 Com isso, pode-se inferir que os respectivos recursos exigidos por uma atividade estão 

relacionados com os objetos do custo, como demonstrado. 

 De acordo com pesquisas realizadas, o transporte é a atividade da qual demanda maiores 

custos numa organização. A composição desse custo de transporte no custo logístico final depende 

das características dos produtos que são transportados. 

 

 

 

 

 

 RRREEELLLAAA TTTÓÓÓRRR IIIOOO   DDDOOO   SSSEEETTTOOORRR   DDDEEE    TTTRRR AAA NNNSSSPPPOOORRR TTTEEE    
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 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL 

Quilometragem 400.000 350.000 410.000 1.160.000 

Folha de Pagamento 125.000 130.000 150.000 405.000 

Manutenção 31.000 37.500 26.800 95.300 

Combustível 60.000 55.000 65.000 180.000 

Diárias 35.000 20.000 35.000 90.000 

Pedágios 9.000 10.000 15.000 34.000 

Impostos 2.000 2.000 3.000 7.000 

Seguros 4.000 5.000 6.000 15.000 

TTTOOOTTTAAALLL   222666666...000000000   222555999...555000000   333000000...888000000   888222666...333000000   

  

RRREEE LLLAAATTTÓÓÓRRRIIIOOO   DDDOOO   SSSEEETTTOOORRR    DDDEEE   TTTRRR AAANNNSSSPPPOOORRR TTTEEE    

 
JANEIRO 

FEVEREI

RO 
MARÇO TOTAL % 

% 

ACUM 

ITE

M 

Quilometragem 400.000 350.000 410.000 1.160.000    

Folha de 

Pagamento 
125.000 130.000 150.000 405.000 49 % 49% A 

Combustível 60.000 55.000 65.000 180.000 22 % 71% A 

Manutenção 31.000 37.500 26.800 95.300 12% 83 % B 

Diárias 35.000 20.000 35.000 90.000 11% 94 % B 

Pedágios 9.000 10.000 15.000 34.000 4% 98 % C 

Seguros 
4.000 5.000 6.000 15.000 

1,92

% 
99,92% C 

Impostos 
2.000 2.000 3.000 7.000 

0,08

% 
100% C 

TTTOOOTTTAAALLL  222666666...000000000  222555999...555000000 333000000...888000000  888222666...333000000 111000000   –––  –––   
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%%% 

 

Essa análise pode contemplar o campo monetário ou campo quantitativo de recursos, 

classificados em ordem decrescente do valor ou da quantidade, seguindo assim, na sua respectiva 

importância. 

Aos itens mais importantes de todos, segundo a ótica do valor e da quantidade, tem-se a 

designação de itens classe A, aos intermediários os itens classe B, e aos menos importantes, itens 

classe C, conforme demonstra o quadro abaixo. 

  

C L A S S E  GRAU DE IMPORTÂNCIA 

A  Itens de substancial valor ou de quantidade elevada de uso  (80%) 

B Itens de valor ou quantidade intermediária (15%) 

C Itens com valor baixo ou de quantidade irrelevante de uso (5%) 

 

Com a utilização desta metodologia, nos permite que cada classe (A, B e C) tenha um 

tratamento diferenciado. Os itens de classe A, necessariamente, devem receber mais atenção, pois 

uma economia ou melhoria em sua utilização (por exemplo de 20%) representa uma economia 

substancial no total dos custos. 

Por outro lado, não se deve realizar uma análise exclusiva de determinadas classes, pois pode 

levar a distorções perigosas, pois a presente análise considera um determinado item em consonância 

com todos os demais itens de estoques, e não com a operação do sistema como um todo.  

Determinados itens de baixo custo ( Lubrificantes ) se comparados em escala inferior ao 

necessário podem comprometer os andamentos de uma viagem, causando assim transtornos para a 

eficácia dos trabalhos. 

Para resolver tal deficiência, pode-se adotar um conceito chamado Criticidade de produtos. 

A Criticidade dos produtos avaliará os componentes frente as viagens realizadas.  

Classifica-se, com isso, os itens na mesma metodologia mencionada, A (faltas interrompe o 

andamento dos trabalhos), B (faltas interrompe os trabalhos em curto prazo) e C (os demais 

produtos), de conforme o quadro abaixo. 

 



Administração, Logística  e  Transporte - Volume V 

 14 

CLASS

E  

GRAU DE IMPORTÂNCIA 

A  Impre s c i n d í v e l –  sua  fa l ta  in t errompe  os  t raba lhos . 

B Importantes – sua falta impacta nos trabalhos em curto prazo. 

C Demais  produtos .  

 

 

Pode-se realizar uma análise cruzada, quanto a criticidade e quanto à análise ABC simples, 

permitindo assim, a confecção de uma tabela que se verifica a real importância dos produtos.  

 

d. Argumentação 

 Há um arcabouço bibliográfico extenso sobre a importância e necessidade dessa metodologia, 

bem como dos artifícios para sua estruturação no ambiente organizacional. 

 De acordo com Petrônio e Paulo (2001), “A análise ABC é uma das formas mais usuais (...) 

consiste na verificação, em certo espaço de tempo (...) do consumo, em valor monetário ou 

quantidade (...) para que eles possam ser classificados em ordem decrescente de importância.” 

 Segundo Cel Felippes (2004), “Os principais objetivos da implantação de um sistema de 

gerenciamento de Custos com Base nas Atividades (ABC), estão relacionados com a facilidade e 

precisão que a administração terá para: 

• Reduzir ou eliminar as atividades que agregam pouco valor aos produtos ou serviços 

oferecidos; 

• Aumentar a eficiência e eficácia das atividades que agregam valor para os clientes; 

• Melhorar substancialmente sua base de informações para a tomada de decisão; 

• Apurar e controlar os custos reais de produção e principalmente, os custos indiretos de 

fabricação (overhead).” 

 

e. Contra-argumentação 

 Entretanto, pode-se verificar na metodologia a indução de erros comprometedores na análise 

das atividades, bem como nas conclusões finais acerca dos relatórios que unifica as informações. 

 Segundo Petrônio e Paulo (2001) “Uma análise exclusiva (...) pode levar a distorções 

perigosas para a empresa, pois ela não considera a importância do item em relação à operação do 

sistema como um todo. Itens de manutenção de baixo preço unitário e comprados em pequenas 

quantidades podem afetar o funcionamento do sistema produtivo e a segurança.” 
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 Não obstante, os recursos com Tecnologia da Informação para o armazenamento dos dados 

integrados e o pessoal devidamente especializado para operação dessas tecnologias podem ser 

onerosos para um investimento de imediato. Uma vez que, o retorno desse investimento é restituído 

em longo prazo. 

 Conforme Daniel (2000) “Empresas tradicionais talvez enfrente problemas para tornar-se on-

line, uma vez que elas têm processos e canais estabelecidos que exigiriam investimentos para a era 

digital (...) muitas empresas conservadoras relutam em investir em novas tecnologias, processos e 

idéias, porque elas são bem-sucedidas em seus negóc ios atuais e temem que o investimento trará 

mais danos do que benefícios”. 

  

Em continuidade, Daniel (2000) ainda coloca que, “Funcionários das empresas temem 

também que, com a introdução da Internet, elas possam perder seus empregos, porque eles não estão 

qualificados”. 

 

g. Conclusão 

 Depreende-se do exposto que, a analise dos custos pelas atividades (analise ABC) é 

ferramental para a busca de redução de gastos e elevação na eficiência. 

 O investimento para a implementação de um sistema integrado dessas informações e um 

pessoal focado na eficiência e no aprendizado contínuo são as chaves para o êxito na aplicação desse 

ferramental. 

 A qualidade dos serviços prestados aos clientes precisa ser agregada de valor. Somente com a 

busca da redução de custos e o controle efetivo das atividades que agregam esse valor fará com que a 

organização contemple sucesso no desempenhar de sua missão organizacional. 

 O planejamento e a coordenação das atividades ao longo de toda a cadeia de suprimentos 

podem garantir a oferta de produtos e serviços no tempo desejado e ao preço competitivo neste 

mercado globalizado.  

 

 Referências Bibliográficas: 

- Petrônio Gracia Martins e Paulo Renato Campos Alt, Administração e Materiais e Recursos 

Patrimoniais, São Paulo: Editora Saraiva, 2001, 4 ed. 

- Amor, Daniel.A (R)evolução do e-business, São Paulo: Makron Books, 2000, 1ª ed. 

- Felippes, Marcelo de, Transporte, Volume III, 2004 
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7. PNEUMÁTICOS  X  SUPER ELÁSTICOS 

 

a.  Introdução 

 A invenção do pneumático, pneu feito com borracha, remonta a mais de um século. Por volta 

de 1830, o americano Charles Goodyear confirmou, acidentalmente que a borracha cozida a altas 

temperaturas com enxofre, mantinha as suas condições de elasticidade tanto em temperaturas frias 

como nas quentes. 

Este processo, chamado de vulcanização, além de dar o formato aos pneus, diminuía 

sensivelmente as trepidações nos veículos automotores da época. O pneu para automóvel foi 

patenteado em 1845 pelos irmãos Michelin. 

Nos veículos automotores, as principais funções dos pneus são : 

     - suportar a carga; 

 

     - assegurar a transmissão da potência automotriz; 

    - garantir dirigibilidade e respostas eficientes nas freadas e acelerações; e 

   - contribuir, junto com a suspensão, para o conforto dos ocupantes. 

Muitos são os tipos de pneus, dependendo da aplicação em diferentes tipos de veículos 

automotores. Os mais comuns, com maior quantidade, são os pneus para automóveis, caminhões, 

ônibus, utilitários leves (pick-ups, vans), motocicletas e bicicletas.  

São fabricados, também, pneumáticos especiais para determinados tipos de veículos, como 

aviões, veículos de competição esportiva, tratores agrícolas, equipamentos de construção e de 

movimentação de materiais.  

             Um outro tipo de pneu que vem tendo muita aceitação no mercado, devido a suas vantagens 

econômicas, são os chamados pneus de borracha sólida ou "pneus maciços", ou ainda superelásticos, 

com aplicação restrita a alguns veículos industriais, agrícolas e militares. 

       O pneu é um componente essencial na durabilidade e na composição de custos operacionais 

das empilhadeiras. 

          O mercado de equipamentos vem se   modernizando com empilhadeiras de maior tecnologia e 

performance, que exigem a evolução de seus componentes.  O pneu, como um deles, precisa evoluir no 

mesmo ritmo para atender a essa necessidade. 

  O presente trabalho tem o objetivo de fazer uma análise comparativa entre os pneus, ou 

pneumáticos, com ou sem câmara e os “pneus maciços”, ou superelásticos, evidenciando os aspectos 
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positivos e negativos de sua utilização em veículos industriais, bem como no custo operacional de ambos os 

tipos. 

PNEUMÁTICOS                        E                    SUPERELÁSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Composição dos pneus 

 

1). Pneus tipo pneumáticos 

  • borracha natural; 

  • borracha sintética (elastômetros);                     

  • enxofre; 

  • compostos de zinco; 

  • tecido de nylon; 

  • arames de aço  (pneus radiais); e 

  • podem ser radiais, com ou sem câmara de ar. 
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2). Pneus tipo superelásticos 

  • camadas diferentes de borracha (abrasiva e soft); 

  • enxofre; 

  • compostos de zinco;  

  • tecido de nylon;  

  • anilhas de aço; e 

  • não são preenchidos com ar, e sim maciços.           
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c. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

a) No mercado potencial, existe uma polêmica caracterizada por diversas opiniões de diferentes 

fabricantes tais como: Watts Pneus, Trelleborg, Comercial Rodrigues e Michelin, sobre as vantagens 

e desvantagens de um tipo em relação ao outro. 

b) Até poucos anos atrás, havia um mito de que os superelásticos eram mais duros que os 

pneumáticos e causavam desconforto para o operador de empilhadeira. Hoje a evolução da 

tecnologia permitiu quase igualar o índice de flexibilidade de ambos os tipos de pneus. 

c). A diferença básica entre os modelos pneumáticos e os superelásticos está na estrutura interna de 

cada um. A matéria prima principal é a borracha para os dois tipos. O primeiro apresenta uma área 

interna preenchida com ar semelhante aos modelos utilizados  em automóveis. Já o segundo é 

preenchido por camadas diferentes de borracha (abrasiva e soft). 

d) Antes de indicar um dos dois tipos ao usuário é necessário levantar informações sobre o tipo de 

piso, o número de horas trabalhadas / dia, o número de manobras e o tipo de operação que estará 

sendo submetida a empilhadeira. 

e) No Brasil, ainda predomina a utilização do modelo pneumático. Cerca de 70% das empilhadeiras 

em operação estão equipadas com esse modelo e os 30% restantes, com pneus superelásticos. Isso 

se deve também ao fato dos pneumáticos terem chegado bem antes dos outros, além de serem de 

menor custo. 

f) Na Europa o quadro é inversamente proporcional ao quadro brasileiro, pois o conceito dos 

superelásticos já está amplamente difundido.  

 

g) Em alguns países da Europa, por norma de segurança, é proibido usar pneumáticos nos rodados 

dianteiros de empilhadeiras, pois o estouro dos pneus desse tipo com carga elevada pode ocasionar 

acidentes, com sérias conseqüências. 

 

e . Aná l i s e  compara t iva  
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ASPECTOS  SUPERELÁSTICO  PNEUMÁTICO 

Custo de aquisição 45% maior - 

Vida útil De 3 a 5 vezes maior - 

Área de rodagem Pisos regulares Todos os tipos de pisos 

(inclusive os irregulares) 

Utilização Aplicações industriais Uso geral 

Banda de rodagem 

(espessura) 

75 mm 

(cerca de 6 vezes maior) 

12 mm 

Estabilidade Mais estável - 

Segurança Maior absorção a choques - 

Custo de manutenção Bem menor - 

Economia no geral 75% maior - 

Fatia do mercado no 

Brasil 

30% 70% 

 

Obs: com relação aos aspectos segurança, custo de manutenção e economia, os modelos 

superelásticos oferecem mais segurança para as operações. Alguns usuários chegam a registrar o 

índice de 40 furos / dia em modelos pneumáticos numa frota de 50 empilhadeiras. Não é possível 

calcular o prejuízo que uma situação dessa pode trazer em função do número de horas que essas 

máquinas ficarão paradas para manutenção dos pneus 

 

e .  C o n c l u s ã o  

1) a grande incidência de pisos irregulares em áreas de armazenagem e expedição contribui para 

o maior uso dos modelos pneumáticos, mais indicados para operações nesse tipo de ambiente. A 

utilização em pisos irregulares é a única limitação possível de ser identificada quanto ao uso dos 

pneus superelásticos.  

 

 

 

Dessa conclusão, pode-se inferir que: 

- a melhor utilização dos pneus superelásticos são para veículos de aplicação industrial que têm 

rodagem em ambientes com pisos regulares; e 
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- para os demais tipos de pisos (principalmente os irregulares) é recomendável a utilização dos 

diversos modelos de pneus pneumáticos encontrados no mercado.  

2) com a modernização cada vez maior da tecnologia aplicada nessa área (evolução dos pisos 

das áreas de armazenagem e dos pneus), a tendência é que a utilização, a longo prazo, do tipo 

superelástico ofereça, sobre o tipo pneumático, a melhor relação custo/benefício.  

 

Referência Bibliográfica:  

- Revista Tecnologística: www.tecnologistica.com.br 

- ANIP (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos): www.anip.com.br 

- Brazil Trucks: www.braziltrucks.com.br 

 

8. MERCADO AUTOMOBILÍSTICO DE BICOMBUSTÍVEIS 

O mercado de carros bicombustíveis, em 2005, ultrapassou a barreira de 50% do total 

comercializado ao longo do ano. Essa inovação foi reconhecida pela FINEP (Financiadora de Estudos e 

Projetos) através do Premio 2005. 

 

Fonte: Revista CNT, número 125, 2006. 
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ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E TRANSPORTE FERROVIÁRIO (TVF) 

 
 

1. TEMAS CORRENTES 

Muitas negociações exigem profundas e longas preparações. De fato, preparar-se toma tempo, 

mas ao expor seus argumentos, o gerente executivo deve estar consciente de que falar demais pode 

se constituir em um grave risco.  

O dano de falar demais e as vantagens do silêncio devem ser bem analisadas. Muita 

argumentação pode-se constituir em controvérsia. Tenha postulados convincentes e  

consubstanciados, mas argumente somente o necessário.  

Caso o gerente executivo seja obrigado a revelar um segredo de negócio em sua argumentação, 

tenha em mente que foi criada uma servidão. Nesse caso, quando inevitável, aplique um pouco de 

arte, com cautela e prudência. Divida o risco com o seu interlocutor para que ambos compartilhem 

do mesmo interesse. 

 

2.  TRANSPORTE FERROVIÁRIO PORTUGUÊS: UM MODELO EUROPEU- UMA 

ABORDAGEM DO GETRAM / CATRAM 2005 

A União Européia está concebida para deslocar e desagregar a produção em todo o continente e 

estabelecer uma distribuição e um comércio a longa distância. Este deslocamento é majoritariamente 

interno, mas também está se dirigindo para o exterior, como atesta o forte impulso da União 

Européia à abertura de uma nova onda de negociações no seio da OMC, à criação de uma Área de 

Livre Comércio no Mediterrâneo, ou aos tratados de livre comércio com o Mercosul. Estes fatos 

indiciam que os transportes estejam na atualidade crescendo acima do PIB da União. Acresce ainda 

o alargamento da União, que vai ampliar o mercado interno, o que significa incrementar os 

transportes. Um dado significativo é que a despesa total com os transportes representa mais de 10% 

do PIB da União Européia e, em particular no domínio das infraestruturas. 

Relativamente à análise da interoperabilidade entre modais, refere-se que o único modo de 

transporte que não tem assegurado a sua compatibilidade, ao nível da União Européia, é o 

ferroviário, onde a realidade atual é bem diferente.  As situações de interoperabilidade representam 

as exceções à regra.  Cada rede ferroviária tem os seus normativos próprios e uma jurisdição 

apertada sobre a circulação, não permitindo, de forma alguma, a igualdade de oportunidades no 

acesso à circulação nessa rede.  

A exploração comercial de comboios ao longo da rede ferroviária trans-européia exige não só 

uma excelente coerência entre as características da infra-estrutura e do material circulante, mas 
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também uma interligação eficaz dos sistemas de informação e de comunicação dos diversos gestores 

de infra-estrutura e operadores. Dessa coerência e interligação dependem o nível de desempenho,       

a  

 

segurança, a qualidade dos serviços e o respectivo custo; e é nessa coerência e interligação que 

assenta, nomeadamente, a interoperabilidade do sistema ferroviário trans-europeu. 

Em 1842, Portugal empenhava-se em lutar pela abertura de estradas, muito embora na época 

se considerava utópico se pensar em caminhos de ferro, pois as estradas eram indispensáveis por 

mais de um motivo; para que as produções e os homens possam circular e preciso para que a 

população rural venha à cidade e a urbana vá ao campo.  Tal situação só poderia ser efetiva e 

profundamente alterada pelos caminhos de ferro, cujo primeiro troço, de Lisboa ao Carregado, foi 

inaugurado em 1856, com 31 anos de atraso relativamente, fato semelhante na Inglaterra, Bélgica, e 

Alemanha (21 anos), França (19 anos) e Rússia (18 anos). 

A difusão da máquina a vapor em Portugal foi tardia e lenta, embora date de 1817 a 

primeira tentativa, aliás, não efetivada, só em 1835 isso viria a acontecer. Reveste-se da maior 

importância a verificação de que é na resolução do problema dos transportes nacionais que a 

máquina a vapor surgirá, pela primeira vez, no país em 1821, na navegação do Tejo e, em 1823, na 

ligação marítima entre Lisboa e Porto. Quanto a comboios, a partir de 1840 embora se criasse um 

clima de expectativa mediante as descrições jornalísticas das maravilhas ferroviárias do estrangeiro, 

"onde a rapidez do homem excede a do vento". Nesta época, recusava-se a crer na viab ilidade dos 

caminhos de ferro portugueses e pronunciava-se antes pela abertura de estradas porque as realidades 

econômica e demográfica portuguesas não suportariam a instalação caríssima de tão revolucionário 

meio de transporte. 

Atualmente os transportes ferroviários têm registrado evoluções técnicas significativas, 

tornando-se mais rápidos, seguros, cômodos e econômicos. Há vagões que dão resposta à 

necessidade de deslocação de certas mercadorias (vagões frigoríficos, vagões cisterna, etc). 

A Comunidade Européia vem desenvolvendo esforços continuados no sentido de conseguir 

uma harmonização nas condições de circulação ferroviária, relativa à interoperabilidade do sistema 

ferroviário trans-europeu de Alta Velocidade.  A Diretiva 96/48/CE do Conselho, de 23 de Julho 

adotada por Portugal, dando desta forma cumprimento ao disposto no Programa do Governo quanto 

à construção de uma rede ferroviária nacional de alta velocidade, plenamente integrada com a rede 

de alta velocidade espanhola e, conseqüentemente, com o sistema europeu de alta velocidade. 
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O elemento base desta Diretiva é a existência  de um espaço sem fronteiras, que hoje 

constitui a União, em que é necessário garantir a interconexão e a interoperabilidade das redes 

ferroviárias dos Estados Membros, mediante a elaboração de um plano diretor para uma rede trans 

européia de alta velocidade. 

Deve-se garantir a harmonização das normas técnicas e a coerência entre as características 

das infraestruturas e as do material circulante.  Hoje   em    dia,     as regulamentações  e  as  

especificações  

 

 

técnicas apresentam divergências importantes, que não permitem uma exploração normalizada e, às 

indústrias européias, trabalharem num mercado aberto e concorrente.  

A interoperabilidade do sistema ferroviário trans europeu tem que estar garantida ao nível de 

projeto de construção, das infraestruturas e do material circulante.   Neste sentido foram 

estabelecidas especificações técnicas de interoperabilidade no domínio das infraestruturas, da 

energia, controle de tráfego, sinalização e do material circulante.  

Em termos globais, as linhas que compõem esta rede trans européia de Alta Velocidade, 

caracteriza-se do seguinte modo: 

- Linhas especialmente construídas para a Alta Velocidade, permitindo velocidades iguais ou 

superiores a 250 Km/h, devendo o material circulante poder ultrapassar a velocidade de 300 

km/h.  

- Linhas adaptadas para Alta Velocidade com velocidades da ordem dos 200 Km/h, devendo 

o material circulante atingir este patamar de  velocidade.  

- Linhas adaptadas para Alta Velocidade com características específicas devido a entraves 

topográficos, por razão do relevo ou do ambiente urbano, em que a velocidade será adaptada 

caso a caso.  O material circulante deverá permitir atingir as velocidades mais elevadas que 

seja possível praticar.  

 Conforme se verifica a velocidade, por si só, não é fator primordial na rede de Alta 

Velocidade, mas a sua interoperabilidade é fator determinante. 

A Recomendação da Comissão em 2001 veio definir os parâmetros fundamentais do sistema, 

trabalho realizado pela AEIF – Associação Européia para a Interoperabilidade Ferroviária. A partir 

destes parâmetros foi analisada a interoperabilidade na rede ferroviária Peninsular em Portugal, onde 
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se procurou encontrar um consenso com a vizinha Espanha, visando garantir uma homogeneização 

para uma integração plena na rede européia. 

Dentre elementos relevantes a transformar na rede ibérica, temos a bitola de via, a 

alimentação de energia e a sinalização que, exceto no caso da bitola, também diferem entre as redes 

portuguesa e espanhola. Atenta a necessidade de existir uma nova rede com os parâmetros 

estabelecidos para a União, o estudo da possibilidade de circulação de tráfego misto na rede de alta 

velocidade apresenta-se como elemento muito importante na avaliação dos custos dessa nova rede e 

do seu impacto a diferentes níveis.  A alternativa será a existência de duas redes separadas, uma para 

passageiros e outra para mercadorias. 

No eixo Madrid – Lisboa/Porto já foi possível estabelecer esse acordo com as autoridades 

espanholas e, no âmbito do AVEP - Alta Velocidade Espanha-Portugal, AEIE, foi apresentada       

uma  

 

candidatura à Comissão Européia, integrada nos apoios financeiros para a Rede Trans-européia de 

Transportes (TEN-T), cujos termos de referência mandam estudar a possibilidade de uma linha de 

tráfego misto, tendo o mesmo sido aprovado em sede da designada “short list” de projetos a apoiar 

em 2001. 

No caso português em que o desenvolvimento da área portuária é elemento importante no 

cresc imento da área dos serviços e na afirmação das capacidades da faixa Atlântica, como porta de 

entrada na Península e na Europa, de que o projeto do Porto de Sines é bem significativo, a 

possibilidade do tráfego misto nas linhas de Alta Velocidade pode ser um fator de grande peso na 

apreciação final da viabilidade do projeto. 

É preocupação geral nos países da Europa o tratamento do tráfego de mercadorias, que vem 

perdendo peso relativo, com sobrecarga excessiva do modo rodoviário.  Não é possível persistir no  

crescimento continuado de um modo de transporte, que tantas implicações negativas tem na 

qualidade de vida das populações, interferindo na sua atividade diária e com impactos ambientais 

fortemente negativos a curto e médio prazo. 

No que diz respeito ao caminho de ferro, e para que este possa assumir-se como um modo de 

transporte relevante, é necessário desenvolver diversas medidas de apoio, conjugando os esforços em 

ações diretamente ligadas ao caminho de ferro, sendo a interoperabilidade das redes a de maior 

impacto, com ações dirigidas à defesa do meio ambiente e da qualidade de vida das populações. 
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São os princípios e as linhas orientadoras apresentadas que permitiram a definição dos 

parâmetros-base do modelo ferroviário, apresentado ao Governo.  Por isso, já foi possível o acordo 

com a Espanha e o projeto recebeu permissão da Comissão Européia.  

Na área tecnológica, o Brasil precisa avançar na construção de infra-estrutura  de transportes 

porque um país como o nosso precisa ter os olhos voltados para os avanços da tecnologia dos países 

ricos e saber aproveitar as oportunidades de captação de recursos em troca de sistemas de 

modernização da sua infra-estrutura.  

Uma diferença importante entre o desenvolvimento dos modelos de transporte na Europa e 

no Brasil está centrada na questão da infra-estrutura, desde os sistemas de transporte até o uso de 

tecnologias mais avançadas. A Europa possui um modelo de transporte ferroviário, seguro e barato e 

que busca interligar com qualidade todos os países.  

Os grandes investimentos dos países da Comunidade Econômica Européia em sistemas de 

transporte de alta velocidade sinalizam claramente para novas variáveis na equação do 

desenvolvimento internacional. 

 

 

 

 

É hora de o governo federal acordar para a necessidade de um planejamento para 

modernização do nosso sistema de transporte ferroviário, definindo os trechos prioritários e buscar 

os recursos que estão disponíveis para que o Brasil não fique parado no modelo de transporte 

ferroviário caro e ultrapassado. 

Referências Bibliográficas: 

- http://www.comboio.web.pt/ 

- http;//www.angelfire.com/ 

- http://www.istp.pt/ 

- http://www.sindefer.pt/ 

- http://www.murqueira.com/ 

- http://www.rave.pt/ 

 

3. PRIVATIZAÇÃO IMPULSIONA O SETOR  

A história contemporânea da indústria ferroviária nacional é cheia de altos e baixos. Em 1975, 

foram produzidos no Brasil 5.025 vagões, impulsionados por uma política de investimentos no setor. 
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Esse ano foi considerado o apogeu do segmento. Dez anos mais tarde a produção caiu e foram 

fabricados apenas 1.869. Mas o declínio veio mesmo em 1996, ano Que registrou a menor produção 

de todos os tempos: apenas 26 unidades de carga e uma locomotiva. Francisco Petrine, diretor do 

Simefre “diz Que o ápice da produção se deu em função da mobilização do governo. "Houve 

vontade política naquela época." 

Petrine, Que acompanha o setor há Quase três décadas, conta Que o crescimento da indústria 

nos anos 70 ocorreu somente após o governo federal e as indústrias ferroviárias assinarem um 

protocolo de intenções. O documento previa a compra de 30 mil vagões pela FCA (Ferrovia Centro 

Atlântica) e pela Fepasa (Ferrovia Paulista S/A). As duas empresas receberam financiamento do 

BNDES. "Era para o projeto continuar, mas faltou vontade dos governantes no início da década de 

80." Para Petrine, na década de 70 havia a consciência de Que a economia só cresceria após 

melhorar a Qualidade da matriz ferroviária. "Nos anos 80 aconteceu exatamente o contrário e os 

reflexos não estão apenas nas ferrovias, mas, também, nas rodovias." Nessa década, a Fepasa, por 

exemplo. ficou praticamente parada, gerando prejuízo de cerca de R$ 500 milhões/ano aos cofres 

públicos. 

Conforme o diretor do Simefre, a recuperação só aconteceu no final de 1996 - período cuja 

produção foi a menor dos últimos 50 anos Quando ocorreram as privatizações. "Foi Quando foi 

retomada também a consciência da importância do setor para a matriz de transportes e para a 

economia do país." Petrine ressalta Que nesse ano, pela primeira vez, governantes perceberam Que 

as ferrovias eram a solução para o escoamento da safra e para as más condições das estradas, Que 

persiste até hoje. 

 

 

Mas virada veio mesmo há três anos, Quando o governo federal resolveu investir. "Hoje, o 

Brasil está entre os primeiros do mundo em capacidade, competitividade e Qualidade", diz Petrine. 

  

Números da indústria ferroviária 

Ano Vagão  de  

carga  

Carro de passageiros  

1975 5.025 100 

1996 26 12 

2000 1.283 62 e 22 caixas 

2001 748 79 e 45 caixas 
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2002 294 218 e 68 caixas 

2003 2.028 100 caixas 

2004 4.600 52 e 22  caixas 

2005 1.907 57 e 9  caixas 

 

  

Números da indústria ferroviária 

Ano Vagão de carga Carro de passageiros 

1996 0 0 

2000 47 22 caixas 

2001 0 55 e 45 caixas 

2002 0 168 caixas 

2003 53 100 caixas 

2004 2 52 e 22 caixas 

2005  57e 9 caixas 

Caixas são carcaças dos vagões 

 

4. TRANSPORTE FERROVIÁRIO E A ECONOMIA MUNDIAL 

O inglês George Stephenson, que apresentou aos empresários de seu país a primeira 

locomotiva do mundo, em 1814, certamente não imaginava a dimensão que ganharia seu invento 

mais de dois séculos depois. Na época, o crescimento da produção com a Revolução Industrial levou 

os empresários a apoiarem Sthephenson na criação de um meio de transporte mais eficaz para as 

mercadorias. Hoje,  

mais do que nunca, as estradas de ferro são indispensáveis em qualquer economia e passam por uma 

etapa de reformulação em vários países. 

 

Na Europa, por exemplo, a formação do mercado comum trouxe a necessidade de um novo 

projeto para as ferrovias dos países membros. Há um ano, a Comunidade Européia criou uma 

agência ferroviária, diante da necessidade cada vez maior de integração. O decreto que criou a 

agência afirma que "o setor ferroviário europeu caracteriza-se pela ausência de regulação técnica 

internacional. A criação de um espaço ferroviário integrado pressupõe a aplica ção de normas 

técnicas comuns para sua viabilização".  

Desde 1854, quando as locomotivas e vagões chegaram ao Brasil, o transporte ferroviário de 
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cargas alternou momentos de crescimento e estagnação. Em 1996, o modal deu um grande salto. 

com a privatização da rede. o que gerou investimentos por parte da iniciativa privada, elevando a 

eficiência e a produtividade.Em 2004. quando as ferrovias completaram 150 anos no Brasil, o 

governo federal lançou o Plano Nacional de Revitalização das Ferrovias, por meio do qual pretende 

aumentar a oferta de transporte de cargas sobre trilhos, integrar as ferrovias aos demais modais de 

transporte visando a redução do custo logístico, e ampliar a capacidade de investimento. Para os 

empresários, falta agora definir a aplicação do valor do arrendamento em obras emergenciais como 

passagens de nível. invasão das áreas de domínio e contorno das cidades. 

Fonte: Reveista CNT,  pg  25  
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ADMINSTRAÇÃO, LOGÍSTICA E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO 
(TAC) 
 
 

1. TEMAS CORRENTES 

 Uma desculpa comum dos gerentes mal-sucedidos é que nunca têm tempo. Uma vida 

saudável de um gerente executivo demanda não viver às pressas. Se souber organizar bem suas 

tarefas, além de cumpri-las, o fará desfrutando e com alegria. 

 Na vida terrena há algo irrecuperável: o tempo perdido. Muitos deixam de saborear o dia a 

dia e depois querem voltar atrás. Partem para decidir tudo em um dia aquilo que não conseguiram 

fazer em dias, meses ou, até mesmo, anos. 

 Aprecie seu dia com a lentidão que um prazer exige, mas seja rápido para agir. Isto é, reflita 

com parcimônia, mas após concluir o que deve ser feito não desperdice o precioso tempo. 

 Somente o conhecimento assimilado com moderação dá substância ao gerente executivo. 

Umas das maiores infelicidades de um gerente é querer manter uma superioridade sem substância. 

 Um conhecimento baseado na verdade, sabedoria e bem substanciado proporciona uma 

verdadeira reputação ao gerente. 

 Um argumento consubstanciado bem empregado numa negociação gerencial, deve ser  isento 

de insistências ou teimosias. Perde muito mais o gerente que insiste em ser teimoso do que do que 

aquele que convence.. “Seja firma na vontade, mas não na opinião”( Baltazar Gracián), pois 

capricho e teimosia não são atributos recomendáveis a um gerente executivo.  

 

2. ESTUDO DE CASO: NORSUL 

 

a. Introdução 

 A companhia de navegação Norsul é a empresa brasileira líder no transporte de Granel seco 

na região da costa leste da América do Sul. 

 A Norsul é reconhecida como referência em soluções de gestão do conhecimento integrado 

as estratégias regionais dos seus clientes. 

 O gerenciamento da qualidade aliado a permanente busca da excelência nas mais variadas 

áreas de atuação possibilitaram que a Norsul sobrevivesse ao naufrágio da indústria nacional de 

navegação para se tornar a maior companhia do setor. 

 

b. Desenvolvimento 
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Na década passada, as empresas de navegação brasileiras praticamente naufragaram. A maior delas, 

a estatal  Lloyd  Brasileiro,  que  durante  os  anos  70  e 80 foi um símbolo da robustez do setor,  

fechou as portas  em  1997,  afogada  em  dívidas  e  denúncias  de  corrupção.    

 

Nos   anos seguintes,  as principais companhias privadas foram, uma a uma, sendo vendidas a grupos 

estrangeiros ou simplesmente desapareceram. Nesse ambiente adverso, pelo menos uma conseguiu 

se manter à tona: a carioca Norsul. Com faturamento de 150 milhões de dólares em 2002, a empresa 

não apenas sobreviveu à crise como hoje é dona da maior frota privada nacional e líder na navegação 

entre portos brasileiros, a chamada cabotagem.  

O que fez a Companhia de Navegação Norsul resistir quando praticamente todo o setor foi a 

pique? Boa parte da resposta está numa estratégia que combina serviços focados em cada tipo de 

cliente com um rígido controle de custos. "Estamos sempre oferecendo novas embarcações para 

atender novos nichos de mercado", diz o engenheiro carioca Hugo Figueiredo, presidente da Norsul. 

"Além disso, para ser competitivos, trabalhamos com uma estrutura enxuta."  

Um exemplo recente da estratégia de mercado da Norsul foi dado com a conclusão, em 

dezembro de 2002, da construção de três navios-barcaça para transportar madeira para a Aracruz 

Celulose. As embarcações começaram a ser montadas há dois anos, no estaleiro Eisa, no Rio de 

Janeiro, ao custo de 30 milhões de dólares. Farão a ligação entre o porto de Caravelas, no sul da 

Bahia, e o porto da Aracruz, no norte do Espírito Santo. "É um sistema pioneiro e estamos confiantes 

de que poderá se transformar em uma nova modalidade de transporte no país", diz Figueiredo.  

O projeto nasceu da necessidade de a Aracruz Celulose aumentar sua capacidade de 

produção. Embora tivesse matéria-prima abundante em suas novas áreas florestais no sul da Bahia, o 

carregamento da madeira em caminhões resultaria em custos elevados. O cálculo era de que, para 

transportar 3,4 milhões de metros cúbicos de madeira por ano -- quantidade exigida para a 

viabilização do plano de expansão da fábrica de celulose --, seria necessário o embarque de um 

caminhão de 26 metros a cada 8 minutos, durante 24 horas por dia e 365 dias por ano. Seriam 63 000 

viagens anuais. Algo simplesmente inviável. "Não era só um problema de custo", diz Figueiredo. 

"As estradas seriam dest ruídas com o peso da carga."  

Durante dois anos, a Norsul estudou uma alternativa para atender às necessidades de sua 

cliente. Foi então que surgiu a idéia das barcaças, um empreendimento com engenharia totalmente 

nacional. As barcaças operam 24 horas por dia, navegam mais rapidamente que outros navios, 

consomem menos combustível e oferecem mais margem de manobra. Outra vantagem é que as 

embarcações de grande porte ficarão atracadas nos dois pequenos portos construídos pela própria 
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Aracruz, um próximo da fábrica no Espírito Santo e outro no sul da Bahia. O projeto teve também 

uma preocupação ecológica. Como o trecho a ser percorrido é rota das baleias jubartes, as barcaças 

foram dotadas de um sonar para desviá- las dos animais.  

À primeira vista, a Norsul foi escolhida pela Aracruz por uma razão óbvia. O controle da 

companhia de navegação pertence à família Lorentzen, que detém uma participação de 28% na 

Aracruz Celulose.  

 

 

Essa, porém, é apenas parte da explicação. "A Norsul é uma das empresas mais atentas a novas 

tecnologias", afirma o especialista em navegação Paulo Otávio Almeida, da consultoria carioca 

Aquacon.  

Fora isso, a empresa tem uma marca registrada que conta bastante a seu favor: a austeridade. 

Seus executivos fazem um controle tão minucioso da construção de seus navios que o BNDES já 

pensa em copiar o modelo para aplicá- lo em alguns de seus projetos. "Eles adotam critérios rígidos 

de acompanhamento das obras", afirma Maurício Shacour, gerente executivo do setor naval do 

BNDES. "O controle não só evita o desperdício como garante a entrega no prazo acertado." Segundo 

Shacour, além da Norsul, apenas a CBO, uma empresa brasileira de navegação que opera com 

transporte de petróleo, aplica critérios semelhantes.  

No caso da Norsul, a prática é colocar uma equipe dentro do estaleiro para acompanhar cada 

passo da construção do navio. E mais: o próprio presidente verifica pessoalmente o trabalho. "Não 

há um dia que eu deixe de ir ao estaleiro ver o andamento de nossas obras", diz Figueiredo. "Só 

libero o dinheiro para o estaleiro quando cada etapa do trabalho é cumprida."  

Essa preocupação não ocorre por acaso. Foi justamente a falta de controle que levou muitos 

armadores à ruína na década passada. Os estaleiros recebiam os recursos das empresas de navegação 

para construir os navios, mas o gastavam sem concluir o serviço. Pior: na maioria das vezes, a conta 

ia bater nos cofres públicos, já que boa parte do capital para os projetos era financiada pelo governo 

por meio do Fundo da Marinha Mercante.  

O rigoroso controle de caixa da Norsul foi, no fim das contas, o que lhe deu fôlego para 

enfrentar as concorrentes estrangeiras que entraram no mercado nacional ocupando a lacuna deixada 

pelas companhias brasileiras. Hoje a Norsul lidera o mercado de transporte de cargas a granel de 

grãos, madeira, celulose e suco de laranja no Brasil e nas rotas para Argentina, Uruguai, Chile, 

Europa, Estados Unidos e Canadá. "A Norsul atrai os clientes com preços competitivos e projetos 
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diferenciados", afirma Altamiro Borges Junior, vice-presidente da Associação Brasileira de 

Logística.  

Um deles é a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST). Para ela, a Norsul desenvolveu um projeto 

de 45 milhões de dólares semelhante ao das barcaças da Aracruz. As embarcações estão sendo 

construídas pa ra transportar bobinas de aço do Espírito Santo à beneficiadora Vega do Sul (do 

mesmo grupo siderúrgico, o Acelor), localizada em São Francisco do Sul, no litoral catarinense. Na 

Vega,    as  

bobinas serão laminadas para setores como a indústria automobilística, de eletrodomésticos e de 

construção civil.  

 

 

 

 

 

A Norsul também tem sido agressiva na operação de navios open-hatch -- um tipo de 

embarcação que abre suas tampas completamente para entrada de carga solta e é utilizada no 

transporte de celulose, bobinas de papel e fardos de aço. Atualmente, existem apenas 100 desses 

navios operando no mundo e 10% deles pertencem à Norsul. Seguindo a lógica de foco no cliente, a 

Norsul adaptou um navio para transportar suco de laranja da Citrovita, do grupo Votorantim. O suco 

é congelado e armazenado em um tanque refrigerado e exportado para os Estados Unidos.  

 

Fundada em 1963 pela família Lorentzen, de origem norueguesa, a Norsul operava, 

inicialmente, apenas como empresa de cabotagem. Em 1986 começou a atuar também no longo 

curso, com o nome de Norsul Internacional. Figueiredo, contratado para tocar o braço internacional, 

acabou se tornando sócio da companhia. (Hoje, possuiu participação de 27% no negócio.) Em 1995, 

as empresas de cabotagem e de longo curso foram fundidas e Figueiredo ficou com a presidência. A 

Norsul tem hoje cerca de 500 empregados -- entre pessoal de terra e do mar. São na maioria 

engenheiros e técnicos de nível superior.  

 

O problema da navegação brasileira é que casos como o da Norsul ainda são exceção. Com a 

venda das grandes companhias nacionais, o país acabou ficando dependente do frete internacional. A 

Libra, por exemplo, foi vendida para a chilena CSAV. A Aliança Navegação, para o grupo alemão 

Hamburg Süd, e a Docenave, da Vale do Rio Doce, para a espanhola Elcano. O preço da 
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internacionalização do setor é alto. Os fretes executados por empresas estrangeiras geram um déficit 

anual de 6 bilhões de dólares no balanço de pagamentos. "É um baque nas contas do país", afirma 

Renaud Barbosa, coordenador do MBA de logística da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro. 

"Nossa navegação de longo curso foi praticamente engolida pelas grandes empresas estrangeiras." 

Em algumas rotas, o Brasil teria direito a 50% do frete. Mas essa cota não é preenchida por falta de 

empresas de navegação para fazer o percurso. Diante disso, o BNDES está estudando uma forma de 

dar um impulso ao setor. Uma das idéias é agrupar as empresas existentes em uma grande 

companhia. "Pode ser uma saída para as enormes perdas com fretes que comprometem nosso saldo 

comercial", afirma Shacour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVEGAR É PRECISO - Conheça a Companhia de Navegação Norsul 

Sede: Rio de Janeiro 

Controle acionário  

Família Lorentzen (63% do capital) 

Faturamento em 2002  

150 milhões de dólares 
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Patrimônio líquido  

48 milhões de dólares 

Frota: 28 navios 

Funcionários: 500 

Produtos transportados: grãos, aço, suco de laranja, madeira, celulose 

Principais rotas:  

Mercosul, Chile, norte da Europa, Estados Unidos e Canadá 

Maiores clientes: Aracruz Celulose, Votorantim, CST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Conclusão 

 Nome  Tipo Tamanho Previsão de Entrada 

em Operação Bandeira 

 Norsul Abrolhos Empurrador 6.500 BHP  Jan/2005 Brasileira 

 Norsul Belmonte Empurrador 6.500 BHP  Jun/2005 Brasileira 

 Norsul Vega Empurrador 6.500 BHP  Jan/2006 Brasileira 

 Casco PRO-15 Empurrador 6.500 BHP  Jan/2006 Brasileira 

 Norsul 6 Barcaça-Oceânica 7.300 TPB Jun/2005 Brasileira 

 Casco EI-487 Barcaça-Oceânica 7.300 TPB Jun/2005 Brasileira 

 Norsul 7 Barcaça-Oceânica 7.300 TPB Jun/2005 Brasileira 

 Casco EI-488 Barcaça-Oceânica 10.000 TPB Jan/2006 Brasileira 

 Casco EI-489 Barcaça-Oceânica 10.000 TPB Jan/2006 Brasileira 

 Casco EI-490 Barcaça-Oceânica 10.000 TPB Jan/2006 Brasileira 

 Casco EI-491 Barcaça-Oceânica 10.000 TPB Jan/2006 Brasileira 
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 Do acima exposto conclui-se que são os seguintes os principais fatores que contribuíram para 

que a companhia de Navegação Norsul se tornasse a maior frota privada nacional tanto em número 

de navios quanto em tonelagem: aquisição de novas embarcações para atender novos nichos de 

mercado, rígido controle de custos e implementação de um sistema de gerenciamento que possibilita 

alcançar as expectativas de seus clientes tanto em segurança como em qualidade de transporte. 

Referência Bibliográfica:  

- Internet (site oficial da empresa) 

- Gazeta Mercantil (Adriano Baffa) 

-  Revista Exame (Consuelo Diegivez) 

- FELIPPES, Marcelo - Transporte Vol.II  

 

 

 

 

 

3. CÉLULAS DE COMBUSTÍVEL 

 Das várias soluções disponíveis para AIP (Air-Independent Propulsion – Propulsão 

Independente da Atmosfera) em submarinos, a mais popular é a das células de combustível (CC), 

previstas para serem utilizadas ou já sendo utilizada atualmente em mais 20 submarinos de cinco 

países. 

 Embora de geração finita, diferentemente da nuclear, a AIP é mais eficiente que o uso apenas 

das baterias de bordo.  

 Muito indicados para meios auxiliares ou alternativos de propulsão, as CC são capazes de 

recarregar as baterias (ou acionar o motor elétrico) sem que seja necessário o concurso dos motores 

diesel. 

 Recomenda-todo gerente executivo acompanhar o desenvolvimento da CC, pois poderá ser 

empregada em diferentes meios de transporte.  

 

 

4. ESTUDO DE CASO: SEGURANÇA AQUAVIÁRIA – COMENTÁRIOS GETRAM / 

CATRAM 2005 
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 O transporte pela via aquática tem sido um fascínio para o homem desde os tempos mais 

remotos. As populações ribeirinhas, lacustres ou costeiras desenvolveram e ainda desenvolvem 

importante papel sócio-econômico no cenário dos países. 

 Desde os primórdios da humanidade o homem vem utilizando embarcações para se deslocar 

de um local para outro, em busca de novos empreendimentos. No passado, as navegações 

propic iaram a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, permitido o surgimento de novos 

Estados de além-mar, com o conseqüente incremento das relações comerciais. Com a consolidação 

desse modal de transporte, surgiu a necessidade da regulamentação de seu uso, por meio de uma 

infinidade de regras consuetudinárias. 

 A palavra pirataria é antiga. No passado era usada para qualificar aqueles que assaltavam 

embarcações com o intuito de subtrair carregamentos de mercadorias, ouro e pedras preciosas. No 

Brasil, a primeira grande vítima desse crime foi o pau-brasil, levado em grandes quantidades para a 

Europa devido ao seu alto valor comercial.  

 Atualmente a pirataria dos tempos antigos cedeu espaço à pirataria moderna, adotando 

práticas ainda mais nocivas do que no passado.  

   

 

 

 

 a. Desenvolvimento 

 

1) SEGURANÇA DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO 

  

(a) Pirataria Moderna (Marco referencial) 

  

 Atraídos pela facilidade e pela fragilidade da segurança, a pirataria moderna vem subtraindo 

divisas dos países, associada à indústria do contrabando. A precária situação da maioria das aduanas 

no mundo vem permitindo o crescimento das atividades de contrabando, lavagem de dinheiro, 

pirataria, tráfico de armas e de drogas e outras práticas ilícitas. 

 Após os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, o mundo voltou-se para uma 

preocupação que até a época não era tratada com a seriedade merecida: os atentados terroristas. O 

presidente Bush determinou o aumento de medidas de segurança em portos e a aplicação de uma 
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estratégia abrangente e em camadas para proteger embarcações, carregamentos e instalações 

portuárias. 

 Legislações foram elaboradas para aperfeiçoar regras de trânsito internacional e para a 

segurança portuária. Autoridades de todo o mundo estão tomando medidas preventivas para evitar 

que embarcações sejam usadas em atentados suicidas. 

 

 
 

 

 

 

 

(b) Segurança Mundial 

Nos Estados Unidos, o Departamento de Segurança Interna (DSI) estabeleceu 

estratégias abrangentes para o transporte aquaviário, com vistas a aumentar a segurança e o 

crescimento da economia do país, pois 95% das cargas internacionais são transportadas por navios. 

Protegendo fronteiras marítimas e portos, o DSI está implementando um processo 

integrado e conjunto com parceiros internacionais, federais, estaduais, locais e do setor privado para 

proteção dos portos e da infra-estrutura marítima, por meio do incremento das atividades de 

inteligência sobre pessoas, cargas e embarcações que operam nas águas e portos. As ameaças à 

segurança de portos variam e poderiam partir de diferentes origens. As ameaças não estão limitadas 

a navios cargueiros. 
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No ano seguinte, durante conferência diplomática sobre segurança, a Organização 

Marítima Internacional (IMO), instituiu uma série de medidas de segurança, denominada ISPS Code 

(International Ship and Port Facility Security Code), a ser implementada nos 162 países que a 

compõem, incluído o Brasil que é um de seus países signatários.  

O ISPS Code visa garantir e certificar a segurança das instalações portuárias em 

obediência ao código internacional. 

O objetivo do código é fornecer estruturas padronizadas e consistentes para 

avaliações de riscos, capacitando governos à previsão de alternativas de ameaças e modificações na 

vulnerabilidade de navios e de instalações portuárias. 

 

 
 

 

(c) Segurança no Brasil 

 

No caso brasileiro, os números não deixam dúvida. Por conta da fragilidade dos 

controles aduaneiros, a pirataria moderna e o contrabando movimentam cerca de 20 bilhões de 

dólares ao ano, o que coloca o País como o segundo maior no ranking da pirataria mundial.  O 

relatório final da CPI da pirataria mostrou que o Brasil perde anualmente cerca de 30 bilhões de 

dólares em impostos e deixa de criar anualmente cerca de dois milhões de empregos formais. 
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Esse assunto é considerado de tanta gravidade que o Ministério Público Federal do Rio 

de Janeiro instaurou, em 2002, uma ação civil pública contra a União, para apurar o aumento do 

contrabando e do descaminho.  

Recentemente, o Senado Federal aprovou a Medida Provisória (MP) 184/2004 que abre crédito 

extraordinário de R$ 100 milhões em favor dos Ministérios da Justiça, dos Transportes e da Defesa, 

com objetivo de implantar o Sistema de Segurança nos Portos Nacionais. A MP garante recursos 

para reforçar a segurança, coibir o trânsito ilegal de armas e pessoas e evitar a entrada de cargas e 

passageiros clandestinos no país, por meio de navios. O novo sistema é conseqüência da participação 

brasileira em organizações e tratados internacionais que criam uma rede internacional de 

comunicação e controle para cooperação em inteligência e ações contra o terrorismo. De acordo com 

o plano de segurança elaborado, embarcações sem certificação não poderão atracar nos portos ou 

terão que se submeter a rigoroso procedimento de inspeção. (Fonte: Gazeta Mercantil) 

A Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos (Conportos) é responsável pela 

análise e aprovação dos planos de segurança portuária, com o objetivo de certificar os portos e 

terminais brasileiros com o ISPS-Code.  

A adequação ao ISPS Code começa com a identificação dos pontos vulneráveis a 

ataques à infra-estrutura portuária, além do acesso ao porto em questão. São avaliados a integridade 

da estrutura, os sistemas de proteção e de comunicação, transporte e outras áreas que poderiam ser 

alvo de grupos terroristas. Portos e navios elaboram um estudo de avaliação de risco e a seguir 

enviam um plano de segurança ao governo do País. Se o resultado for positivo, a Conportos concede 

a certificação com Declaração de Cumprimento (definitiva) ou com Termo de Aptidão (provisório). 

O Brasil terá de certificar com o ISPS Code cerca de 170 instalações, entre portos e 

terminais que operam no comércio exterior, até 1º de julho deste ano, prazo final definido pela 

resolução da IMO. 

 

 

 

 

As medidas de segurança são para evitar que embarcações e instalações portuárias 

sejam alvo do terrorismo. Além disso, as medidas de segurança vão combater o tráfico de drogas, de 

armas e o contrabando, entre outras atividades ilícitas que contribuem para a violência e o 

desrespeito às     leis  
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do país. E, também, os piratas, como são conhecidos os ladrões de cargas localizadas em 

embarcações ou em áreas próximas a embarque de navios.  

Segundo informações, até ameaças nucleares e químicas estão sendo listadas. Isso 

implicará que quando for realizada a auditoria os portos “TERÃO de TER SISTEMAS DE: 

IDENTIFICAÇÃO, RASTREAMENTO, CONTROLE de RISCO para as ameaças que estão sendo 

listadas nos relatórios para estarem realmente adequados ao ISPS Code, afirma o Diretor da 

Conportos”. 

 

 

2) UM ESTUDO DE CASO – HERMASA S/A 

  

a) Projeto HERMASA 

 

A região amazônica começou a reescrever sua história a partir de abril de 1997, com a 

inauguração dos terminais portuários privativos do Projeto Hermasa, em Porto Velho (Rondônia) e 

Itacoatiara (Amazônia). O objetivo do projeto é de integrar o transporte rodoviário, fluvial e 

marítimo como alternativa para o escoamento da produção agrícola de Mato Grosso e viabilizar a 

fronteira agrícola de Rondônia, Acre e Sul do Amazonas (Revista Portos e Navios, 1996). 

 

 

Com o Projeto Hermasa, a produção de grãos da região da Chapada do Parecis, no 

noroeste de Mato Grosso, deixará de ser escoada pela BR-364, até os portos de Santos e Paranaguá, 

num percurso de 2,5 mil quilômetros, para seguir pela Hidrovia Madeira - Amazonas até Itacoatiara.  

A Hermasa Navegação da Amazônia S/A é uma sociedade Anônima, constituída em 

1993.A estratégia é utilizar a Bacia hidrográfica da Amazônia que possui uma hidrovia de 24 mil 

Km. Além disso, as hidrovias se constituem no modal mais barato para o transporte de bens e de 

pessoas. Não requer investimentos demasiadamente altos, necessitam de baixo custo de manutenção 

e ostentam insignificante índice de acidentes em comparação com outros modais. 
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b)  Medidas adotadas pela HERMASA 

Portos da Hermasa recebem aprovação (25/06/2004). 

A Hermasa foi auditada pela Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos 

Terminais e Vias Navegáveis - CESPORTOS, coordenada pela Polícia Federal, para verificar a 

adequação do seu Terminal Graneleiro, às determinações do Código Internacional de Segurança para 

Navios e Instalações Portuárias - ISPS CODE.  

A Comissão pronunciou-se de forma favorável, publicando o Termo de Aptidão, que 

possibilita a continuidade das operações em ambos os terminais, até a publicação da Declaração de 

Cumprimento, que é o documento definitivo da certificação, a ser emitido pela CONPORTOS.  

 

Hermasa se prepara para receber Certificação (03/11/04) 

As ações desenvolvidas no âmbito interno da empresa para sua adequação ao 

exigido pelas diretrizes do código, vão desde o controle de acesso de pessoas e de veículos na área 

do porto até o monitoramento e registro de ações terroristas, ameaças contra a fauna e flora local e 

prostituição.  
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Investimentos para materialização do projeto têm sido despendidos pela Hermasa, objetivando a 

certificação. Esta certificação estará projetando a HERMASA, no panorama internacional, por seguir 

os rígidos controles contra ameaças terroristas, contrabando de armas, drogas e prostituição.  

 

 

c. Considerações finais  

 

Não há dúvida de que o modal aquaviário é um dos mais produtivos para a economia dos 

países, porém ele sofre com a intensificação das atividades da pirataria moderna. 

    A pirataria  está se tornando mais violenta, com o crescimento das redes do crime 

organizado, contribuindo para o aumento do número de seqüestros de navios e roubos de cargas. 

    Os piratas modernos normalmente são cientistas, estudantes ou pessoas excluídas da 

sociedade. Eles não estão mais somente interessados em ouro, prata ou pedras preciosas. O que eles 

querem agora é praticar roubos a pessoas e cargas e também praticar atos terroristas, que 

desestabilizem a defesa e a segurança dos países. 

    A indústria do transporte aquaviario reveste-se, em todo o mundo, de enorme importância 

econômica, representando uma das áreas estratégicas dos governos. As ações governamentais 

definidas para o transporte determinam, em grande medida, a capacidade de resposta desse setor à 

demanda econômica por mobilidade, com evidentes impactos no desenvolvimento econômico e 

social das nações. 

    Uma empresa de transporte aquaviário deve se pautar pelo adequado uso da logística e 

precisa dispor de um diferencial competitivo que a permita colocar seu produto ou serviço no local e 

hora necessários, com a melhor qualidade e menor custo possíveis. 

    Os terminais da empresa Hermasa Navegação da Amazônia S/A, no caso estudo estão em 

conformidade com as determinações dos códigos internacionais que regem o setor.  

 

 

Referências Bibliográficas: 

 - Informativo do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos para a Segurança dos 

Portos e Embarcações. 

 - Revista Portos e Navios, 1996. 

 - Agência Nacional de Transportes Aquaviário  

 - Felippes, Marcelo, Livro IV – GETRAM 
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 - Gazeta Mercantil 
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ADMINSTRAÇÃO, LOGÍSTICA E TRANSPORTE AEROVIÁRIO (TAC) 

 
 

1. TEMAS CORRENTES 

 Gerentes executivos bem-sucedidos que têm a tarefa de planejar investimentos, de acordo 

com recentes pesquisas, não são avessos a riscos, mas a perdas. Cerca de 90% dos investidores, de 

acordo com as pesquisas de teoria comportamental, revelam uma reação peculiar. Por exemplo, 

numa situação de risco, a maioria prefere ganhar US$ 80 mil do que ter 80% de chance de ganhar 

US$ 100 mil. Entretanto, no que se refere a perda, a maioria prefere ter 80% de chance de perder 

US$ 100 mil do que perder US$ 80 mil. Em outras palavras, um gerente executivo que sabe 

investir não está disposto a correr o risco para ganhar, mas está disposto a correr o risco para não 

perder.  

 No que se refere a investir em algo inédito, todo gerente deve ter em mente que todas as 

coisas tiveram a sua vez um dia e passaram. Recordando o ciclo de vida de um produto ou serviço, 

ou ao modismo de determinadas criações, o gerente deve preocupar-se em perceber o que há de 

bom e promissor nas novidades. Contudo, não as condene prematuramente, pois muitos maus 

negócios nascem da ignorância. 

 Algumas vezes, recomenda-se adotar o comportamento da maioria, desde que se mantenha 

a decência, integridade, transparência e a honestidade. Não seja camaleão social e não se deixe 

passar por tolo, pois aquele que é tomado por tolo em público não será tido por sábio em 

particular.”Perde-se mais num dia de euforia do que se ganhou em anos de seriedade 

total”(Baltazar Gracián).  

 

2. DICAS PARA EXPORTAR E ALGUNS REFRENCIAIS COMPARATIVOS 

Suponhamos que sua empresa tenha que exportar para a Alemanha um carregamento que 

ocupa um contêiner de 20 pés e pesa 21 toneladas. Sabendo que o frete marítimo entre os portos de 

Santos e Hamburgo custa US$ 1,8 mil para este volume e que a tarifa aérea entre São Paulo e 

Frankfurt é de US$ 1,15 por quilo, qual modal você escolheria? 

Houve um tempo em que o responsável por essa operação faria uma comparação simples: 

entre gastar US$ 24 mil no avião e doze vezes menos no navio, fico com a segunda opção. Mas, 

com as exigências competitivas de hoje, os executivos de logística levam em conta muito mais que 

o valor do frete e podem ficar com a alternativa aparentemente mais cara. Tudo depende do 

chamado trade-off, ou das trocas compensatórias no custo global da cadeia. 

 Há ocasiões em que não há escapatória, como na falta de navios ocorrida em meados de 
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2004, quando até produtos de baixo valor agregado e grande volume foram exportados de avião, 

para que os fabricantes cumprissem os prazos acordados com outros países. Em outros casos, o 

embarcador tem uma perspectiva de ganhar muito mais do que gastará com o transporte. Por 

exemplo, um maquinário que aumente a produtividade de uma indústria pode alavancar o caixa da 

empresa com quase um    mês  

 

de antecedência se for despachado via aérea. 

Mas não é apenas por conta dos gargalos portuários e urgências que o transporte aéreo vem 

crescendo. Esta é uma tendência no Brasil e no mundo. A Boeing prevê um aumento de 6% para o 

setor de carga aérea nos próximos vinte anos. Por isso, já transformou mais de S4 aviões de 

passageiros MD-11 em cargueiros. Entre as vantagens dessas aeronaves estão os baixos custos 

operacionais, maior alcance em vôos non-stop intercontinentais, menor consumo de combustível e 

aumento de até 44% do espaço para carga. 

Por aqui, as importações de componentes, peças e partes para produtos acabados já vinham 

em alta há alguns anos e o recente aumento das exportações trouxe mais equih1>rio à balança 

comercial, viabilizando investimentos das operadoras de logística internacional no País. 

A concorrência se acirrou sobremaneira neste segmento. Empresas de courier (remessas 

expressas) compram agentes de carga e garantem atendimento porta-a-porta, com aviões e outros 

veículos próprios. E os freight forwaders já não se apresentam apenas como consolidadores de 

carga, mas como integradores logísticos, também gerenciando a operação completa, do 

embarcador ao cliente final. 

O conceito em voga é do one stop shop, em que o importador ou exportador confia  todo o 

processo a apenas uma empresa. Os gigantes do supply chain apostam nesta tendência e garantem 

atender tanto a grandes como a pequenos clientes com o mesmo nível de serviço. Mas há multina-

cionais de porte que ainda preferem manter vários fornecedores, cada um focado em sua 

especialidade - e conseguem bons resultados. 

De uma forma ou de outra, as empresas do segmento estão voando em céu de brigadeiro. 

O quadro só não é melhor em decorrência das exigências alfandegá rias, que emperram o 

comércio exterior, mas que estão sendo combatidas por empresas e governo. 

Se o vento está a favor, os profissionais que atuam nos departamentos de logística dos 

exportadores e importadores têm de conhecer especificidades do setor aéreo para saber quando 

recorrer a ele. 

Uma das perguntas mais freqüentes entre quem está se familiarizando com o modal é como 
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calcular a cubagem da carga na aeronave e, conseqüentemente, o frete aéreo. A fórmula é simples: 

multiplique o volume da mercadoria (em metros cúbicos) por 0,006 - fator adotado internacional-

mente. Se o resultado for maior que o peso bruto do produto, a tarifa por quilo será aplicada sobre 

esse número. Caso contrário, vale quanto pesa. 

Ou seja, quanto mais próxima a equivalência entre o peso e o tamanho da carga, melhor 

para o embarcador. 

 

 

 

O transporte aéreo se divide em dois segmentos: o de remessas expressas, para pequenas 

encomendas, documentos e amostras; e o de cargas, para volumes maiores e com finalidades 

comerciais. 

Para ser enquadrada no regime expresso, as mercadorias não podem ultrapassar o valor 

máximo de US$ S mil na exportação e de US$ 3 mil na importação, sem necessidade de 

desembaraço alfandegário. 

Mas as empresas que operam neste sistema - os couriers - também se beneficiam de processos 

mais ágeis de liberação das mercadorias mais valiosas e pesadas, com as declarações simplificadas 

de exportação e importação (DSE e DSI). 

O limite para exportar com esta vantagem é de US$ 10 mil por carregamento. Acima 

disso, a carga sofre um processo formal de exportação e a burocracia é muito maior. Diante disso 

fica a dúvida: as empresas não podem enviar lotes menores para fugir da papelada. Não, porque 

mesmo com declarações simplificadas paga -se 60% de DARF e 18% de ICMS. 

Em 1872, quando Gottfried Schenker, um funcionário da estrada de ferro alemã, notou 

que seria um bom negócio reunir cargas para embarques em trens, estava dado o primeiro passo 

de uma atividade que hoje movimenta bilhões de dólares: o agenciamento de cargas ou o serviço 

de freight forwarder. 

As empresas do setor começaram atuando como consolidadoras e, atualmente, são 

provedoras de serviços integrados de logística internacional. Podem trabalhar sem ativos ou 

manter frota própria de aviões, caminhões e outros veículos. 

O ramo desbravado por Schenker se mostrou tão atrativo que a própria estrada de ferro 

alemã comprou sua empresa e a mantém até hoje. A pioneira Schenker é uma das líderes 

mundiais neste segmento. Com um faturamento anual de quase 7 bilhões de euros, o grupo 

mantém 38 mil empregados em mais de mil filiais pelo mundo. 
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Além dos serviços de consolidação de carga, atua na operação e gerenciamento do 

transporte terrestre na Europa, aéreo e marítimo no mundo inteiro, em desembaraço aduaneiro e 

em soluções logísticas para o comércio exterior. 

Iniciou suas atividades no Brasil em 1973. Conta com escritórios em São Paulo, 

Guarulhos, Campinas, numa tacada estratégica, que reforça sua atuação como fornecedora de 

soluções logísticas para a cadeia de suprimentos, a UPS acaba de adquirir a Menlo Worldwide 

Forwarding, operadora com atuação mundial no desembaraço de carga aérea pesada, serviços 

marítimos e gerenciamento de comércio internacional, dona de um faturamento de US$ 1,9 

bilhão. A aquisição, fe ita junto à CNF, Inc. por US$ 150 milhões (mais o passivo de US$ 110 

milhões), foi concluída em dezembro e agrega os serviços de heavyweight air freight ao leque de 

opções oferecidas pela Supply Chain Solu tions, divisão da UPS que cuida de soluções para a 

cadeia de abastecimento. Estão incluídas no    pacote   a  

 

Menlo Worldwide Expedite! e a Menlo Worldwide Trade Services. 

Com mais de 55 anos de experiência no mercado de frete aéreo, a Menlo Worldwide 

Forwarding tem mais de 200 escritórios em 175 países e oferece um leque de serviços de supply 

chain de valor agregado, com foco em transporte aéreo e' movimentação de cargas pesadas para 

clientes do comércio, indústria e governos. Entre eles estão algumas das mais reconhecidas 

marcas governamentais e da indústria farmacêutica, eletrônica, de vestuário, de consumo, 

tecnologia e varejo. Oferece ainda serviços de entregas críticas, de frete marítimo e serviços de 

comércio internacionais. 

"A aquisição é bastante estratégica para nós. A Menlo Worldwide Forwarding é uma 

companhia de carga aérea bem estabelecida, com atuação no comércio internacional, o que vai ao 

encontro das operações da UPS", declarou Bob Stoffe1, vice-presidente sênior da UPS Supply 

Chain Group. "As competências da Menlo complementam as da UPS no gerenciamento de 

remessas de qualquer tamanho, em qualquer lugar do mundo e a qualquer hora", completou o 

executivo. 

Essa foi a 26a aquisição da UPS em apenas cinco anos. A meta da empresa, segundo 

Wagner Brito, diretorpresidente da UPS SCS Brasil, é chegar ao seu primeiro centenário, em 

2007, como "a maior companhia mundial de transporte aéreo e marítimo". 

Enquanto a integração de serviços não se consolidar, tudo continua funcionando como 

antes na Menlo, exceção feita ao nome da empresa, que passa para Menlo Worldwide UPS 

Company. No Brasil, a MWF estava em plena expansão: em 2003, ano em que registrou 
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aumento de 70% no faturamento, abriu filiais em Manaus, Santos (SP) e Porto Alegre. Nos 

primeiros quatro meses de 2004, os negócios evoluíram 79% sobre o mesmo período de 2003, 

segundo Ronald Young, vice-presidente da companhia para a região da América Latina, em 

declarações à imprensa em junho do ano passado, quando visitou o País. 

No modal aéreo, a empresa oferece embarques diretos ou consolidados, na modalidade 

aeroporto a aeroporto ou porta-a-porta. Como quase todas as grandes empresas que atuam no 

segmento, permite que seus clientes acessem informação em tempo real sobre seus embarques por 

meio da internet. 

Mantém ainda um departamento de projetos, que dá suporte a importadores e exportadores desde 

a con cepção até a conclusão da operação, com soluções feitas sob medida. 

A Schenker é a maior operadora de transporte terrestre na Europa, com 2,5 mil caminhões 

e malha ferroviária, mas no Brasil atua com três parceiros: TSA, Westcargo e Polar Transportes. 

"Mais do que ativos, o que importa aqui é que contamos com a engenharia logística e com todo o 

suporte mundial", pondera o gerente. 

Um dos cases de sucesso em supply chain em que a Schenker atua é o da montagem do 

veículo Classe A, da Mercedes-Benz. A cadeia de suprimentos   da   fábrica   em   Juiz de Fora   

(MG)  

 

funciona com perfeição, trazendo peças da Europa e entregando just -in-time na linha de produção. 

Uceda diz que a Schenker não teme a concorrência de empresas de aviação e remessas 

expressas que têm frotas próprias de aeronaves, pois pode voar para onde elas não voam e tem 

flexibilidade para obter embarques em qualquer linha aérea. 

A Schenker oferece os serviços ]et Cargo First, com entregas em um ou dois dias; 

Business, entre três e quatro dias; e Economy, de quatro a cinco dias. Uceda reconhece que a 

carga aérea ainda é um transporte de elite no Brasil, mas acredita que os integradores logísticos 

ganharão cada vez mais espaço. 

"Atendemos clientes de todos os tamanhos. Um cliente de dois embarques por mês recebe a 

mesma atenção que uma montadora, porque sabemos da importância de um parafuso para uma 

linha de montagem. Além disso, temos soluções para diferentes segmentos da indústria", diz. 

 Outra empresa centenária do setor é a Panalpina. Fundada em 1895 na Suíça, também atua 

desde a origem na consolidação de cargas. Mantém 12 mil empregados em 480 unidades, 

localizadas em 74 países e agentes em mais 62 nações. 

No modal aéreo, oferece serviços de  gerenciamento  da  cadeia  logística, operação  porta-
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a-porta, entrega com tempo definido, integração a sistemas customizados de clientes (em alguns 

países), vôos charter, projetos logísticos e rastreamento de cargas internacionais. 

Segundo Ary Aquino, gerente de Carga Aérea da empresa no Brasil e responsável pela 

filial de Campinas (SP), o mercado local está carente de veículos para exportar seus produtos para 

a Europa; por isso, a Panalpina tem um vôo charter todas as sextas-feiras para atender a essa 

necessidade. 

Ele também acredita que há espaço para freight forwarders, couriers e companhias aéreas no 

mercado internacional de cargas. Mas .o gerente não acha que restarão muitos concorrentes no 

segmento. "As grandes empresas do setor acabam ficando cada vez maiores", analisa. De olho nos 

pequenos exportadores e importadores, a Panalpina mantém uma divisão própria para estes 

clientes, enquanto as corporações globais são atendidas por outras equipes. "O pequeno é atendido 

como o grande", informa. O mesmo acontece com aqueles que são do setor automotivo ou de 

perecíveis, para os quais há pessoal dedicado. 

Quando não é escolhida para cuidar de todo processo, a Panalpina pode atuar como uma 

torre de controle, gerenciando os demais provedores da cadeia.Segundo Aquino, uma das maiores 

preocupações do freight forwarder é buscar complementações à altura das exigências dos clientes. 

"Não basta vender o frete aéreo, temos de contar com parceiros homologados por sistemas de 

qualidade para atuar nas pontas terrestres do transporte", declara. E se o modal aéreo é caro, 

lembra ele, pode ficar ainda mais com os gargalos impostos pelas sazonalidades do mercado. Em 

2003, por exemplo, para trazer produtos da Ásia por avião, empresas brasileiras tiveram de pagar 

até US$ 2 por quilo. 

 

Para o executivo, outro risco que precisa ser evitado é o de indústrias que nunca venderam 

para o mercado externo e que não se planejam ade quadamente para atender a essas demandas. 

"Uma quebra de prazo pode queimar o exportador internacionalmente. É aí então que ele recorre 

ao modal aéreo para atender a seu compromisso, mesmo que este não seja o ideal para sua 

mercadoria, e acaba tendo um custo muito elevado", explica. 

Na sua opinião, os profissionais de logística dos embarcadores de carga precisam conhecer as 

características de cada modal para buscar a melhor alternativa logística e financeira para sua 

empresa. 

Embora bem mais nova que suas concorrentes, já que foi fundada em 1979, nos Estados 

Unidos, a Expeditors não fica atrás no mercado. Tem um faturamento anual de US$ 2,6 bilhões e 

cerca de 200 escritórios no mundo. "Como entendemos que o transporte aéreo é um serviço 
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premium e custoso, nossos programas têm como foco o trânsito rápido e a constante comunicação, 

combinados à habilidade em adequar custos resguardando oportunidades", diz Janaína Muniz, 

gerente de Produto Aéreo da empresa no Brasil. 

 A Expeditors oferece serviços globais de seguro de carga aérea, operação porta-a-porta, 

rastreamento, embalagem, medição dos tempos de cada ciclo, desembaraço aduaneiro e suporte 

para obtenção de cartas de crédito. Também conta com as modalidades aeroporto a aeroporto, vôos 

charter, consolidação e cargas perigosas 

 

3. CINCO EMPRESAS BRASILEIRAS ENTRE AS 500 MAIORES DO MUNDO 

       Cinco empresas brasileiras foram incluídas no ranking elaborado pelo jornal inglês “Financial 

Times” entre as 500 maiores do mundo. São elas: 

Posição 113: Petrobrás 

Posição 155: Vale do Rio Doce 

Posição 313: AmBev 

Posição 324: Banco Itaú 

Posição 465: Banco Bradesco. 

Fonte:  Financial Times, 25 dezembro 2005. 

 

4. 100 EMPRESAS MAIS COMPETITIVAS DA AMÉRICA LATINA 

       De acordo com a revista AMÉRICAECONOMIA, 21 de abril de 2005 (página 22), as 

empresas mais competitivas da América Latina estão assim localizadas: 

- 33% no Brasil 

- 27% no Chile 

- 25% no México 

- 7% na Argentina 

 

- 5% no Peru 

- 2% na Colômbia 

- 1% nos demais países 

 Segundo a fonte, uma empresa é definida como competitiva quando obtém uma 

rentabilidade superior à média do setor industrial ao qual pertence. Não são incluídos os bancos. 

Fonte: Américaeconomia, abril 2005. 
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5. CRESCIMENTO EMPRESARIAL 

 Em pesquisa inédita da revista EXAME, 31 de agosto de 2005, foram listados 5 fórmulas 

que empresas vem adotando para o seu crescimento: 

- Princípio 1- MERITOCRACIA: os funcionários têm metas ligadas ao crescimento da 

organização e são remunerados pelo crescimento delas. 

- Princípio 2 - INOVAÇÃO: são pequenas inovações, e não as mirabolantes, que de fato garantes a 

continuidade do crescimento. 

- Princípio 3  - SENSO DE OPORTUNIDADE: não basta estar no lugar certo e na hora certa. É 

preciso farejar a oportunidade e insistir na estratégia. 

- Princípio 4 - MODERAÇÃO: nada de fusões e aquisições. As organizações com crescimento 

sustentado crescem de maneira orgânica. 

- Princípio 5: CONHECIMENTO DOS CLIENTES: saber o que os clientes querem permite 

crescer onde é mais fácil e barato, na base de consumidores já conquistada. 

 

6. BICOMBUSTÍVEL EM AVIÕES 

 A injeção eletrônica e o motor bicombustível são realidades da indústria automobilística 

que estão sendo incorporadas pela aviação.  O CTA (Centro Técnico Aeroespacial) escolheu a 

aeronave Neiva Regente Lycoming 0-360, da FAB, para serem testadas. 

 

Fonte: Revista CNT, número 125, 2006. 
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ADMINSTRAÇÃO, LOGÍSTICA E TERMINAL DE TRANSPORTE (TTR) 

 

1. TEMAS CORRENTES 

Errar é humano, mas querer se desculpar de um possível erro com antecipação do acontecido 

pode despertar até mesmo suspeitas infundadas.  

Alguns insistem em continuar errando, porque começaram a errar e, ao insistir, se acham 

perseverantes, um dos principais atributos do gerente bem-sucedido e empreendedor. O fato é que 

a melhor maneira de se obter um resultado positivo é agir o mais cedo possível, caso contrário, 

haver-se-á de  fazer obrigado e contrariado o que tinha que ser feito logo. Neste caso, se perde a 

oportunidade de alcançar o resultado com prazer e entusiasmo. 

Certa feita um General disse: “eu sou muito fácil de ser enganado”. Isso não é um erro, mas é 

uma verdade. É muito fácil enganar um homem de bem, que não engana, não mente e tem 

honestidade de princípios. Ser enganado não significa ser incompetente e muitas vezes pode 

revelar bondade.  

 

 2. ESTUDO DE CASO: CSN E DOCAS DO RIO CONSTRUIRÃO  TERMINAL JUNTAS 

Obra terá investimento de US$ 150 milhões e deverá movimentar 30 milhões de toneladas até 

2010 

Acordo firmado entre a Companhia  Siderúrgica Nacional - CSN e a Companhia Docas do Rio 

de Janeiro prevê investimentos de US$ 150 milhões em um novo terminal de minério no Porto de 

Sepetiba (RJ). A obra servirá ao escoamento da produção de minério de ferro de mineradoras 

independentes, que têm o alto custo individual como principal entrave para colocar seus produtos 

no mercado externo. Com investimentos de US$ 150 milhões, o terminal deverá entrar em 

funcionamento ainda neste semestre. No primeiro ano de operação, deverá movimentar quatro 

milhões de toneladas de minério, mas a expectativa é que esse número salte para 30 milhões de 

toneladas ao ano até 2010. 

No projeto está prevista a construção de um novo e necessário ramal ferroviário, para que não 

seja preciso interromper as atividades no ramal já existente, utilizado para importação de carvão 

(Tecar). Será adquirido também um virador de vagão duplo e serão feitos serviços de inversão e 

repotencialização de uma das correias transportadoras já existentes, além da construção de um 

pátio para a armazenagem de minério. Parte dos recursos será empregada na compra de material 

rodante - 2,6 mil vagões e 70 mil locomotivas - a ser operado pela MRS Logística. 
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A Companhia Docas do Rio de Janeiro caberão as obras de infra 

Estrutura no Porto. De acordo com Antônio Carlos Soares, presidente da Autoridade Portuária da 

Companhia, Sepetiba foi escolhido por ter condições técnicas mais apropriadas. Hoje, o Porto 

utiliza entre 30% e 35% de seu potencial, o que significa que ainda há 70% para crescer. A 

localização geográfica é outro fator, já que Sepetiba tem perspectiva de calado  maior,  ideal  para  

grandes navios,  

 

que são a tendência mundial. O aumento de calado, porém, ainda depende de obras adicionais. 

De acordo com Soares, há 20 anos o setor portuário não recebe verba pública e, como não pode 

parar, o Porto de Sepetiba está revendo contratos em vigor. "Existia uma certa ociosidade em 

alguns setores do Porto e resolvemos, então, estimular outras atividades. Acrescentamos um 

adendo para a movimentação de minério de ferro no contrato com a Companhia Siderúrgica 

Nacional", explica. Assim, a CSN passou a ter o direito de movimentar minério de ferro sem a 

necessidade de uma nova licitação. 

Com o volume projetado de 30 milhões de toneladas/ano, a CSN se tomará a segunda maior 

exportadora brasileira de minério de ferro, perdendo apenas para a Companhia Vale 

do Rio Doce. 

 

Fonte: Tecnologistica 2005  
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AMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E TRANSPORTE DUCTOVIÁRIO (TDU) 
 

1. TEMAS CORRENTES 

 Fazendo uma abordagem da filosofia do ganha/ganha, segue, abaixo, algumas definições de 

Robert Covey sobre caráter, hábito, dependência, independência e interdependência, além de 

comentários versando sobre “vitória particular” que antecede a “vitória pública” . 

 

a . Caráter  

Robert Covey afirmou, após anos e anos de pesquisa que o nosso caráter, basicamente, é 

composto pelos hábitos que desenvolvemos (2004, p. 57) e que os hábitos são fatores poderosos 

em nossas vidas. Inconscientes, eles servem para exprimir nosso caráter no dia-a-dia, sendo 

responsável por nossa eficácia (2004, p. 58). Neste ponto verificamos a importância de 

analisarmos nossos hábitos. Será que são hábitos eficazes? Será que estes hábitos estão nos 

tornando pessoalmente melhores? Será que estes hábitos estão fortalecendo o nosso caráter para o 

desenvolvimento, como gerentes, das nossas relações interpessoais? 

 

b . Hábi to  

Neste ponto precisamos saber a definição de hábito. Para isto encontramos no dicionário 

Aurélio a seguinte definição: “hábito é a disposição duradoura adquirida pela repetição freqüente 

de um ato, uso, costume.” Para Robert Covey hábito é a interseção entre o conhecimento, a 

habilidade e o desejo. (2004, p. 58) (Figura 1) 
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Como nós podemos inferir o hábito surge da junção do conhecimento, das habilidades e 

do desejo. Isto é, eu preciso saber o que fazer, por que fazer, como fazer e querer fazer. Adiciono a 

e esses três elementos a repetição. Pronto, temos o hábito. Bons hábitos me dão um bom caráter, 

caso contrário teremos um mau caráter.  

 

c.  D e p e n d ê n c i a ,  I n d e p e n d ê n c i a  e  I n t e r d e p e n d ê n c i a  e m o c i o n a l 

Neste ponto vamos estudar três paradigmas do continuum da maturidade,  

“a dependência é o paradigma do você. Você tem de tomar conta de mim. Você fez 

a coisa certa. Você não fez a coisa certa. Eu culpo você pelos resultados. 

“A independência é o paradigma do eu: Eu sei fazer. Eu sou responsável. Eu tenho 

certeza, Eu sei escolher. 

“A interdependência é o paradigma do nós: Nós podemos fazer isso. Nós podemos 

cooperar. Nós vamos unir nossos talentos e habilidades para juntos criarmos algo maior.” 

(COVEY, 2004, p. 61) 

 

1) Dependência emocional 

           Desde o nosso nascimento ficamos aos cuidados de outras pessoas (mãe, pai, 

tios, babás, etc). Este fato faz com que fiquemos dependentes de outras pessoas e isto nos 

acompanha por muito tempo até alcançarmos novos hábitos. As pessoas dependentes precisam das 

outras para conseguir o que desejam. (COVEY, 2004, p. 61) 

 

2) Independência emocional 

          Com o passar do tempo adquirimos alguns hábitos que nos tornam 

independentes – física, mental, financeira e emocional – de outras pessoas. Aqui passamos a tomar 

conta de nós mesmos. As pessoas independentes conseguem obter o que desejam através do seu 

próprio esforço. (COVEY, 2004, p. 61) 

 

3) Interdependência emocional 
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           Nesta etapa passamos a trabalhar o nosso relacionamento com os outros – em 

sociedade – e é isto que caracteriza a interdependência. As pessoas interdependentes combinam 

seus próprios esforços com os esforços dos outros para conseguir um resultado muito melhor. 

(COVEY, 2004, p. 61) 

 

 

 

 

                d. Vitória particular 

           Partindo da fase da dependência emocional teremos que renovar ou melhorar, 

segundo Robert Covey, os seguintes hábitos: “seja proativo”, “comece com objetivo em mente” e 

“primeiro o mais importante” para alcançarmos a “vitória particular”. Então vamos analisar cada 

um destes hábitos de forma resumida: 

 

1 )  Háb i to  1 :  Se r  p roa t ivo  

       Ser proativo é não esperar que fatos aconteçam para que tomemos atitudes 

corretivas, nós nos antecipamos a eles. Portanto ser proativo é entendermos que somos 

responsáveis por nossas próprias vidas. Nosso comportamento resulta de decisões tomadas (...) 

Possuímos iniciativa e responsabilidade suficiente para fazer com que as coisas aconteçam.  

(COVEY, 2004, p. 89) 

       Este hábito diz que “Você é o criador. Você está no Comando”. Ele se baseia nos 

quatro dons exclusivamente humanos, a imaginação, a consciência, a vontade independente e, em 

particular, a autoconsciência.” (COVEY, 2004, p. 187) 

 

2 )  Hábi to  2 :  Comece  com o  ob je t ivo  em men te  

        Este hábito nos faz definir qual o objetivo que queremos alcançar no futuro, qual é a 

nossa missão e qua l é a nossa visão de futuro pessoal. Após esta definição e a mentalização deste 

objetivo, tudo o que formos fazer deverá estar em consonância com este objetivo. “Começar com o 

objetivo em mente significa começar tendo uma compreensão clara do destino. Significa saber 

para onde você está seguindo, de modo a compreender melhor onde está agora, e dar os passos 

sempre na direção correta.” (COVEY, 2004, p. 123)  

        Robert Covey afirmou que este hábito consiste na primeira criação, ou criação 

mental. Ele se baseia na imaginação – a capacidade para vislumbrar, ver o potencial, criar com a 



Administração, Logística  e  Transporte - Volume V 

 5 

mente aquilo que não podemos ver com os olhos no momento; e na consciência – a capacidade de 

detectar nosso caráter único e a orientação pessoal, moral e ética dento das quais podemos atingir o 

objetivo com alegria.” (2004, p. 188) 

 

3 )  Hábi to  3 :  P r ime i ro  o  ma i s  impor tan te  

       Aqui nós colocamos em prática o que desenvolvemos nos dois primeiros hábitos,  

sendo proativo e quando definimos nosso foco de atenção. Agora em todos os momentos de nossas 

vidas estaremos analisando e decidindo se o que estamos fazendo é ou não o mais importante para 

alcançarmos nosso objetivo, nossa missão, nossa visão de futuro pessoal. 

  

 

 

                 e. Vitória pública 

            Não podíamos chegar até este ponto sem antes termos uma explicação do que seria a 

vitória particular, que nos dá a base pessoal para alcançarmos a vitória pública. 

           Deixamos para trás a dependência e alcançamos a independência, agora vamos em 

busca da interdependência que   

 

“é um conceito muito mais maduro e avançado. Se eu sou fisicamente 

interdependente, eu sou autoconfiante e capaz, mas sei que nós dois juntos podemos 

fazer muito mais do que um de nós isoladamente, por melhor que seja. Caso eu seja 

emocionalmente interdependente, tenho noção do meu próprio valor, e esta noção 

vem do íntimo, mas também reconheço a importância do amor, de dar e de receber 

o amor dos outros. Sendo intelectualmente interdependente, tenho consciência de 

que preciso de toda a capac idade mental das outras pessoas, para somar a minha.” 

(COVEY, 2004, p. 63) 

 

            Para alcançarmos a vitória pública, segundo Robert Covey, teríamos que trabalhar 

mais três hábitos: “pense em ganha/ganha”, “procure primeiro compreender. Depois ser 

compreendido” e “crie sinergia”.  

           Exercitando o hábito 3 da vitória particular, “primeiro o mais importante”, vamos falar 

apenas sobre o tema do nosso trabalho que é a “vitória pública: pense em ganha/ganha”.  
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1 )  Ganha /Ganha  

         Ganha/Ganha não é uma técnica, mas sim uma filosofia completa de interação 

humana, afirmou Robert Covey. (2004, p. 267) 

“Ganha/Ganha é um estado de espírito que busca constantemente o benefício mútuo 

em todas as interações humanas. Ganha/Ganha significa entender que os acordos e 

soluções são mutuamente benéficos, mutuamente satisfatórios. Com uma solução 

do tipo Ganha/Ganha, todas as partes se sentem bem com a decisão, e 

comprometidas com o plano de ação.  Ganha/Ganha vê a vida como uma 

cooperativa, não como um local de competição. A maioria das pessoas se acostuma 

a pensar em termos de dicotomias: forte ou fraco, duro ou mole, perder ou vencer. 

Mas este tipo de pensamento tem falhas estruturais. Ele se baseia no poder ou na 

posição, e não nos princípios.Ganha/Ganha se baseia no paradigma de que há 

bastante para todos, que o sucesso de uma pessoa não se conquista com o sacrifício 

ou exclusão da outra.” (COVEY, 2004, p. 267) 

 

 

 

 

       Para utilizarmos esta filosofia com perfeição devemos conhecer os outros 

paradigmas da interação humana, que são: ganha/perde, perde/ganha, perde/perde, ganha e 

ganha/ganha ou nada feito, pois em algum momento vamos encontrar pessoas com um desses 

paradigmas mais presentes em seu caráter. Vamos lá: 

 

     2) Ganha/Perde 

         “Se eu ganhar, você perde”. Este é o lema do ganha/perde que adota uma 

abordagem autoritária. As pessoas que seguem esta filosofia são propensas a usar a posição, poder, 

cargo, coisas ou sua personalidade para avançar. (COVEY, 2004, p. 268) 

 

      3) Perde/Ganha 

          A característica deste paradigma é ser exatamente ao contrário do ganha/perde. 

Aqui o lema é “Eu perco, você ganha”. Pessoas que pensam em perde/ganha normalmente 

preferem ceder e concordar. Elas buscam sua força na popularidade ou na aceitação. Têm pouca 
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coragem para expressar seus sentimentos e opiniões, e se intimidam facilmente com a força da 

referência alheia. (COVEY, 2004, p. 271) 

 

         4) Perde/Perde 

              Quando duas pessoas ganha/perde se encontram – ou seja, quando dois 

indivíduos determinados, teimosos, egoístas interagem –, o resultado é o perde/perde. Os dois 

perdem. (COVEY, 2004, p. 272) 

 

        5) Ganha 

            Pessoas com uma mentalidade tipo ganha não desejam necessariamente que 

outras percam. Isso é irrelevante. Só importa para elas conseguir o que pretendem. (COVEY, 2004, 

p. 273) 

 

         6) Ganha/Ganha ou Nada Feito 

             Pessoas tipo ganha/ganha que já alcançaram um alto nível de maturidade e que 

não vislumbrando nenhum acordo onde ambos saiam ganhando, chegam a solução “nada feito” 

que significa basicamente que se não conseguimos encontrar uma solução mutuamente benéfica, 

concordamos em discordar amigavelmente – nada feito. (COVEY, 2004, p. 276) 

 

 

 

 

 

f.  Dimensões  do  Ganha /Ganha  

  O princípio ganha/ganha é fundamental para o sucesso de todas as nossas 

interações, e abrange cinco dimensões interdependente da vida. Ele começa pelo caráter, passando 

para os relacionamentos, dos quais derivam os acordos. Ele se alimenta de um meio onde a 

estrutura e os sistemas se baseiam em ganha/ganha. E inclui um processo. (COVEY, 2004, p. 

280)(Figura 2) 
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Dimensões: 

– Caráter 

É a base do ganha/ganha, e todo o resto se apóia nesta base. Possui três traços essenciais, 

que são: 

• Integridade – valor que damos a nós mesmos.  

• Maturidade – é o equilíbrio entre a coragem e a consideração. 

• Mentalidade de abundância – mentalidade que diz que há bastante para ser repartido 

para todos. 

– Relacionamentos 

A partir da base oferecida pelo caráter, construímos e mantemos os relacionamentos. A 

confiança é a essência do ganha/ganha. Sem a confiança, falta credibilidade para o aprendizado 

mútuo, comunicação e criatividade. (COVEY, 2004, p. 286) 

– Acordos 

A partir dos relacionamentos surgem os acordo deixam claro quais são os resultados 

desejados (o que e quando fazer); qual a orientação específica (princípios, políticas); quais os 

recursos   (humanos, financeiros, técnicos e organizacional) disponíveis; quais os padrões de 

desempenho e o tempo de avaliação dados pela administração; e quais são as conseqüências (boas 

ou más, naturais e lógicas) que virão como resultado do acordo. 

 

 

 

 

– Sistemas 

Ganha/Ganha só pode sobreviver em uma organização quando os sistemas sustentam esta 

atitude. Se o pensamento é ganha/ganha, mas as recompensas são ganha/perde, você tem nas mãos 

um programa destinado ao fracasso. (COVEY, 2004, p. 297) 
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– Processos 

Não há como atingir metas ganha/ganha com métodos ganha/perde ou perde/ganha. Não se 

pode dizer: “Você vai pensar ganha/ganha, quer queira ou não”. O problema, portanto, é como 

atingir uma solução ganha/ganha. (COVEY, 2004, p. 302) 

Ganha/Ganha não é uma técnica de desenvolvimento da personalidade. Trata-se de um 

paradigma total de interação humana. Deriva de um caráter íntegro, da maturidade e da 

Mentalidade de Abundância. Alimenta-se dos relacionamentos com alto nível de confiança. Pode 

ser identificado nos acordos que eficazmente esclarecem e administram as expectativas, bem como 

resultados. (COVEY, 2004, p. 303) 

 

g. Conclusão 

A interdependência pessoal é o principal objetivo a ser alcançado com a “vitória pública” e a 

filosofia ganha/ganha é a mais viável para ser utilizada para que tenhamos, como gerentes, um 

resultado satisfatório a todo o momento. Robert Covey, autor de “Os 7 Hábitos das Pessoas 

Altamente Eficazes”, nos deu o seguinte texto que entendemos ser a conclusão para este trabalho: 

“Entre estas cinco filosofias discutidas até aqui - Ganha/Ganha, Ganha/Perde, Perde/Ganha, 

Perde/Perde e Ganha -, qual é a mais eficaz? A resposta é: "depende". Se você ganhar um jogo de 

futebol, isso significa que o outro time perdeu. 

“Se você cuida de uma filial que se encontra a quilômetros de distância de outra filial, sem 

que exista qualquer relação funcional entre as duas, você pode escolher a competição do tipo 

Ganha/Perde para incrementar os negócios. Entretanto, você não vai querer criar uma situação do 

tipo Ganha/Perde, como a da "corrida das Bermudas" em uma companhia ou contexto onde 

necessita do máximo de cooperação das pessoas ou grupos, para atingir o máximo de sucesso. 

“Se você valoriza um relacionamento, e a questão não é realmente importante, pode preferir 

a solução Perde/Ganha, para valorizar verdadeiramente a outra pessoa, em determinadas 

circunstâncias. "0 que eu quero não é tão importante para mim quanto o relacionamento com você. 

Vamos fazer o que quer desta vez.” Pode-se escolher Perde/Ganha quando o dispêndio de tempo e 

energia para conquistar uma vitória de qualquer tipo viola outros valores mais importantes. De vez 

em quando não vale a pena e pronto. 
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“Há circunstâncias em que você deseja Ganha, e não se preocupa muito com as implicações 

desta vitória para os outros. Se seus filhos estiverem em perigo, por exemplo, você se preocupará 

apenas marginalmente com as pessoas e circunstâncias. Salvar a vida deles será de importância 

suprema. 

“A melhor escolha, portanto, depende da realidade. O desafio é saber entender a realidade 

acertadamente, e não aplicar a receita Ganha/Perde ou qualquer outra receita em todas as situações. 

“A maioria das situações, de fato, faz parte de uma realidade interdependente, e, neste caso, 

Ganha/Ganha é a única alternativa viável. 

“Ganha/Perde não é viável porque, apesar de eu sair aparentemente como vencedor de um 

confronto com você, seus sentimentos e atitudes em relação a mim, bem como o relacionamento, 

serão prejudicados. Se eu sou um fornecedor de sua empresa, por exemplo, e saio vencedor em um 

determinado negócio, por ter conseguido impor as minhas condições, terei conseguido o que 

pretendia desta vez. Mas você vai querer negociar comigo de novo? Minha Vitória a curto prazo 

representará uma Perda a longo prazo, se eu não conseguir novos contratos no futuro. Assim, uma 

relação interdependente Ganha/Perde significa, na verdade, Perde/Perde a longo prazo. 

“Se eu adotar uma postura de Perde/Ganha, você aparentemente terá conseguido o que quer 

no momento. Mas como isso vai afetar minha atitude no trabalho com você, no cumprimento do 

contrato? Talvez eu não fique muito ansioso para agradá- lo. Quem sabe as marcas da batalha não 

me acompanhem nas negociações futuras? A atitude negativa em relação a você e sua empresa 

pode se espalhar, quando eu me relacionar com outras firmas do mesmo ramo. Estamos, portanto, 

novamente no Perde/Perde. E Perde/Perde obviamente não é algo viável, em nenhum contexto.” 

(COVEY, 2004, p. 273/274) 

 

Referência Bibliográfica 

- COVEY, Robert R. Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. 21ª ed. Rio de Janeiro: Best 

Seller, 2004. 

 

 

2. EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE DUTOVIÁRIO NO BRASIL  

 

 O transporte Dutoviário  refere-se à modalidade de transporte em que os veículos utilizados 

(dutos) compõem a própria infra-estrutura construída. Os dutos permitem a remessa de diversos 

produtos a longas distâncias, como petróleo, gasolina, diesel, querosene, gás natural e minérios.  
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a. Origem do Transporte Dutoviário 

 Com o surgimento das primeiras cidades da humanidade, houve a necessidade de uma 

infra-estrutura básica para sobrevivência humana, e uma delas era o abastecimento continuo de 

água. Muitas vezes a fonte de abastecimento ficava distante dos centros populacionais, 

necessitando de ser transportada, no inicio este transporte era feito através das mulheres que 

buscavam a água em grandes tinas (vasos), com o crescimento da população a demanda por água 

crescia linearmente assim o abastecimento passou a ser feito através de lombos de animais e 

carroças. A população nas cidades continuava crescendo e a demanda pela água também, o sistema 

de abastecimento não mais atendia a demanda, assim homem teve que trazer a água da fonte até as 

cidades atravessando vales e colinas, este sistema de transporte é chamado de aqueduto.  

 Aquedutos são sistemas de canalização destinados a captar e conduzir a água de um lugar a 

outro e estão localizados em diversas partes do mundo como por exemplo: na Índia, no Oriente 

Médio, na Europa, e no Brasil. 

 No Rio de Janeiro, o aqueduto da carioca (Arcos da Lapa) foi construído em 1750 para 

trazer água do morro de Santa Tereza para o chafariz da Carioca e ligar o morro de Santa Teresa ao 

morro de Santo Antônio. O aqueduto consta de uma dupla fileira de arcadas, com 64 metros de 

altura e 270 metros de comprimento. 

 

b. Evolução do Transporte Dutoviário  

 A exploração comercial de dutos teve origem em 1859 no estado da Pennsylvania (Estados 

Unidos) como conseqüência do desenvolvimento da indústria de hidrocarbonetos. O duto, com 2" 

de diâmetro foi construído em ferro fundido e ligava um campo de produção à uma estação de 

carregamento de vagões localizada a uma distância de 8km. 

 No período entre 1859 a 1865, a industria petrolífera chamou a atenção de outra industria, a 

de siderurgia que fabricava tubos metálicos para o transporte de óleo, bombas e barris. 

 Neste período o comercio de petróleo e a sua entrega era realizado por meio de barris, 

porém não havia um padrão definido no volume dos barris, assim surgiu a necessidade de se 

padronizar o tamanho e principalmente o volume de um barril de petróleo. Em 1865, com a Regra 

de Virginia, estabeleceu-se o padrão da unidade de medida para negociações mundiais envolvendo 
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petróleo e ficou padronizado que um barril de petróleo teria o volume equivalente a 40 galões 

(americanos) ou seja 158,97 litros. 

  

 

 

    
                               

 

                        

c. História dos Oleodutos no Brasil 

 A história oficial dos oleodutos no Brasil teve seu início com a criação do Conselho 

Nacional do Petróleo (CNP) em 29 de Abril de 1938.      

 Em 23 de Janeiro de 1946 foi criada a Comissão de Estudos sobre Oleodutos (CEO) que 

tinha por objetivo analisar o anteprojeto da construção de um oleoduto que ligaria as cidades de 

Santos e São Paulo o anteprojeto submetido ao eng.º William G. Heltzel e aprovado pelo CNP 

consistia de 2 linhas de 10", para claros e uma de 18" para O.C., podendo alcançar uma vazão de 

60.000 bpd de claros e 30.000 bpd de escuros. 

 A concessão para construção dos oleodutos foi dada à Estrada de Ferro Santos-Jundiaí 

(EFSJ) que já transportava cerca de 80% dos produtos de petróleo entre Santos e o Planalto, 

através de sua linha férrea. 

 O traçado deste oleoduto, embora considerado de pequena extensão, representou um grande 

desafio, pois além do trecho pantanoso entre Santos e Cubatão, enfrentou pela primeira vez a 

subida da Serra do Mar – um desnível de 750m em apenas 1,5 km. Esta obra tem sido usada como 

referência até os dias de hoje. Em 30/10/74 as instalações então pertencentes à RFFSA passaram 

para a PETROBRAS. 

 Em 1953, com a criação da PETROBRAS, o transporte por dutos foi intensificado com a 

construção dos oleodutos na Região de Produção da Bahia. Estes oleodutos foram construídos para 

atender ao escoamento dos novos campos de petróleo  recém descobertos, abastecer a Refinaria de 

Mataripe e para escoar o excedente da produção de óleo para o Terminal Marítimo Almirante 

Alves Câmara (TEMADRE). 

Petróleo 

 
1 Barril= 40 galões americanos 
 
 
1 Barril= 40 x (Vol gl am) = 158,97 Litros 
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 Em 1954 o Conselho Nacional do Petróleo (CNP) criou a "Comissão da Rede Nacional de 

Oleodutos" – CRENO – com a finalidade de realizar estudos técnicos e econômicos para a 

organização da Rede Nacional de Oleodutos. 

 Os estudos da CRENO sugeriram a construção dos seguintes oleodutos: 

Paranaguá/Curitiba, Rio/Juiz de Fora, Torres/Porto Alegre, Salvador/Mataripe e  Porto de 

Itaqui/Teresina. 

 

 

 

 

 Em 1961 entrou em funcionamento o Terminal da Guanabara (TORGUÁ) construído para 

atender o suprimento de petróleo e escoamento dos derivados da Refinaria Duque de Caxias 

(REDUC). Entre o TORGUÁ e a REDUC foi construída uma tubulação para petróleo (26"), uma 

para produtos claros (14") e uma para óleo combustível (14"). 

 Em 1966 começou a funcionar o prime iro duto de grande extensão no País, o Oleoduto 

Rio/Belo Horizonte (ORBEL), transferindo produtos refinados provenientes da Refinaria Duque de 

Caxias (REDUC) para Belo Horizonte. A tubulação do ORBEL possuía um diâmetro de 18" e se 

extendia por 365 km. Com a entrada em operação da Refinaria Gabriel Passos, em 1968, o 

oleoduto passou a desempenhar a função para a qual foi construído, ou seja, atender o 

abastecimento daquela Refinaria com petróleo recebido através do TORGUÁ. O ORBEL 

 A década de 70 caracteriza-se pela execução de importantes obras na área de terminais e 

dutos, entre as quais destacam-se: a ampliação do Terminal de São Sebastião (TEBAR) e a 

construção do oleoduto São Sebastião/Paulínia (OSPLAN). 

 Os oleodutos responsáveis pelo escoamento dos derivados da Refinaria de Paulínia 

(REPLAN) para a grande São Paulo entraram em funcionamento em 1972. O oleoduto 

Paulínia/Barueri (OPASA) era composto por duas linhas sendo uma de 10" para óleo combustível 

e outra de 14" para claros. Em 1974, este sistema recebeu mais uma linha de 16" para óleo 

combustível. 

  Como fato histórico deve ser registrado o início da produção regular da plataforma 

continental, em 1973, nos campos de Guaricema e Caioba, no litoral de Sergipe, através de um 

oleoduto submarino de 16" para o Terminal de Atalaia. 

 

d. História dos gasodutos no Brasil 
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 A década de 80 foi muito importante para o desenvolvimento de uma mentalidade de 

construção e aperfeiçoamento do transporte por meio de gasodutos no Brasil.  Em 1981 foi 

construído o gasoduto Lagoa Parda/Aracruz no estado do Espírito Santo, gasoduto este com 8" 

espessura e 38 km de extensão. 

 Em 1882, no Rio de Janeiro, foram concluídas as construções dos gasodutos Praia do 

Furado/Cabiúnas e Cabiúnas/REDUC. Em 1984 o oleoduto REDUC/Volta Redonda/Santa Cruz 

foi convertido em Gasoduto. Em 1988, este gasoduto chegou à São Paulo, com a construção de 

uma linha de 22" e 325 km de extensão. Em 1990 foi ampliado para 120Km o trecho Cassimiro de 

Abreu- REDUC e em 1997 foi completado o trecho Cassimiro de Abreu- Cabiúnas.  

 Os principais gasodutos que estão sendo operacionalizados atualmente no Brasil são 

BRASIL/BOLIVIA e URUGUAIANA/PORTO ALEGRE. 

 

 

 

1) GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL 

 O gasoduto Bolívia-Brasil foi um importante passo para o campo industrial bras ileiro, 

gerando um aumento considerável de oferta de gás natural no país. Operado pela Transportadora 

Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A - TBG, este gasoduto tem 2593 km de extensão em 

território nacional e 557 km na Bolívia, e custo total aproximado de US$ 2 bilhões. A rede de 

dutos atravessa os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul e beneficia indiretamente Rio de Janeiro e Minas Gerais 

 Na construção também foram introduzidos alguns avanços que tem permitido o aumento da 

velocidade de sua instalação. O principal avanço tem sido na utilização, cada vez maior, de aços 

especiais, obtendo-se tubos mais resistentes e mais leves. A solda automática, dependendo de 

condições específicas, também tem sido utilizada. Os revestimentos plásticos e a sua aplicação em 

plantas junto aos fabricantes de tubos, também têm contribuído para uma melhor qualidade e 

rapidez na sua execução. 
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2) GASODUTO URUGUAIANA-PORTO ALEGRE  

 

O Gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre foi criado para fornecer gás natural ao Estado do Rio 

Grande do Sul, que importa 70% do seu consumo de eletricidade, e interligar as principais bacias 

gasíferas do Brasil, da Argentina e da Bolívia. A previsão de investimentos e de US$350milhões e 

a capacidade à ser atingida é de 15 milhões de m³/dia. 

A obra do gasoduto Uruguaiana/Porto Alegre foi dividida em duas etapas. A primeira etapa 

já foi concluída em 01 de Junho de 2000 com a construção de dois trechos. O primeiro trecho liga 

a fronteira Argentina/Brasil até a cidade de Uruguaiana onde abastece uma usina termelétrica. O 

segundo trecho interliga o município de Canoas até o Pólo Petroquímico de Triunfo,    garantindo       

o  

 

fornecimento de gás natural ao pólo industrial. A última etapa da construção terá 565 km de 

extensão, interligará os dois trechos já construídos e abastecerá Porto Alegre com o gás natural 

Argentino.  
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e. Conclusão 

Do acima exposto concluiu-se que o transporte dutoviario vem tendo uma evolução 

gradativa no Brasil, porém os investimentos ainda são pequenos se comparados com o potencial 

energético existente.   

Os países do Oriente Médio estão investindo milhões de dólares na construção e 

manutenção de dutos com a finalidade de levar petróleo até os portos da Turquia, embarcando-os 

para os países da Europa, e nos portos do mar Cáspio em direção as principais cidades da Rússia. 

Os oleodutos são fundamenteis para o comercio de petróleo e seus derivados, onde o custo 

de transporte é o mais baixo dos modais e o seu uso pode ser ininterrupto. 

 O sistema dutoviario utiliza recursos tecnológicos de ultima geração, sendo bastante 

confiável e ecologicamente correto pois é considerado um dos meios de transporte que menos 

agride a natureza. 

 

3. LOGÍSTICA E TRANSPORTE DUTOVIÁRIO: COMENTÁRIOS GETRAM / CATRAM 

2005 

 

a. Estruturas de Mercado 

São modelos que captam aspectos de como os mercados estão organizados. Cada estrutura de 

mercado destaca aspectos essenciais da interação da oferta e da demanda, baseando-se em 

características observadas em mercados existentes. Em todas as estruturas clássicas os agentes são 

maximizadores de lucro.  

 

b. Monopólio  

Existência de uma única grande empresa vendedora (sem concorrência na oferta). 

Concorrência Perfeita : (competência pura) muitas pequenas empresas vendem um único produto 

homogêneo. 

 

 

Caso extremo de estrutura clássica básica. Situação de um mercado em que não existe 

concorrência na oferta. O setor é constituído de uma única firma, porque existe um único produtor 

que realiza toda a produção, ou seja, situação em que uma empresa domina sozinha a produção ou 

comércio de uma matéria-prima, produto ou serviço e que, por isso, pode estabelecer o preço à 
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vontade. Nessa estrutura de mercado existe concorrência entre os consumidores. A firma produz 

um produto para o qual não existe substituto próximo. Há presença de barreiras à entrada de novas 

firmas, ou seja, é necessário manter os concorrentes em potencial afastados. Estes obstáculos 

podem ser administrados pelo monopolista através de:  

      1) controle sobre o fornecimento da matéria prima;  

       2) barreiras legais como registros de patentes;  

       3) licenças e concessões governamentais e outros.  

 

É importante ressaltar que, em muitas circunstâncias, é a estrutura mais apropriada para a 

produção de certos bens e serviços como nos monopólios governamentais (Correios, Cesan). A 

legislação da maioria dos países proíbe o monopólio, com exceção dos exercidos pelo Estado, 

geralmente em produtos e serviços estratégicos. O monopólio “puro” é uma construção teórica, 

porque, na prática, ele não existe.  

 

c.Concorrência perfeita (competição pura)  

Estrutura que tem por objetivo descrever o funcionamento equilibrado, ou ideal, servindo 

com base para o estudo de outras estruturas. Apesar de ser teórico, o est udo da concorrência 

perfeita é importante pelas inúmeras conseqüências derivadas de suas hipóteses, que condicionam 

o comportamento dos agentes econômicos em diferentes mercados. As hipóteses do modelo são:  

1)  existência de grande número de compradores e de vendedores atuando isoladamente, que se 

comparado ao tamanho do mercado, nenhum deles conseguem influenciar no preço. Assim, os 

preços dos produtos são fixados uniformemente no mercado;  

2)  os produtos são homogêneos, isto é, são substitutos perfeitos entre si; dessa forma não pode 

haver preços diferentes no mercado. Os compradores são indiferentes em relação às firmas 

(vendedores) no momento de adquirir o produto;  

3)  transparência de mercado, ou seja, existe completa informação e conhecimento sobre o preço 

do produto. Assim, nenhum vendedor colocará seu produto no  mercado por um preço inferior ao 

do concorrente; da mesma forma, os consumidores não estariam dispostos a pagar um preço 

superior ao vigente;  
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4) livre mobilidade, a entrada e saída de firmas no mercado são totalmente livres, não havendo 

barreiras legais e econômicas. Isso permite que firmas menos eficientes saiam do mercado e que 

nele ingressem firmas mais eficientes. 

 

d. Concorrência monopolista ou imperfeita (competição monopolista)  

Embora apresente, como na concorrência perfeita, uma estrutura de mercado em que existe 

um número elevado de empresas, a concorrência imperfeita caracteriza-se pelo fato de que as 

empresas produzem produtos diferenciados, embora substitutos próximos. Por exemplo, diferentes 

marcas de sabonete, refrigerante, sabão em pó, etc. Trata-se, assim, de uma estrutura mais próxima 

da realidade que a concorrência perfeita.  

A diferenciação de produtos pode dar-se por características físicas (composição química, 

potência etc.), pela embalagem, ou pelo esquema de promoção de vendas (propaganda, 

atendimento, brindes, etc.);  

Nesta estrutura, cada empresa tem certo poder sobre a fixação de preços, no entanto a existência de 

substitutos próximos permite aos consumidores alternativos para fugirem de aumentos de preços. 

Da mesma forma que na concorrência perfeita, prevalece à suposição de que não existem barreiras 

para a entrada de novas firmas no mercado.  

 

e. Oligopólio   

A existência de  poucas firmas com reduzido número de vendedores, produzindo produtos 

que são  substitutos próximos entre si 

. Estrutura de mercado caracterizada pela existência de um reduzido número de vendedores, 

produzindo produtos que são substitutos próximos entre si. Pode também ser caracterizado como 

sendo uma indústria em que há grande número de firmas, mas somente poucas dominam o 

mercado. Um exemplo é a indústria de bebidas. Para acontecer o oligopólio são necessários os 

seguintes elementos:  

1) Existência de poucas firmas. Pode ter duas, três, doze ou mais firmas, dependendo da natureza 

do mercado. Entretanto o número deve ser pequeno, de tal forma que as firmas levem em 

consideração e rejam nas decisões quanto ao preço e produção da outras.  

A noção fundamental subjacente ao oligopólio é a da interdependência econômica, ou seja, as 

decisões sobre o preço e a produção de equilíbrio são interdependentes, porque a decisão de um 

vendedor influi no comportamento econômico dos outros vendedores.  



Administração, Logística  e  Transporte - Volume V 

 19 

2) Produto homogêneo ou diferenciado. Quando o oligopólio oferece produtos homogêneos 

(substitutos perfeitos entre si) ele é considerado Oligopólio “Puro” (indústria do cimento, aço etc). 

Caso contrário será considerado Oligopólio diferenciado (indústria automobilística e de fumo).  

 

 

As firmas oligopolistas concorrem com base na qualidade, design do produto, serviço ao cliente, 

propaganda etc.  

3) Presença de barreira para entrada de novas firmas. É exercido com o controle de matérias-

primas, registro de patentes etc..  

O modelo duopólio é caracterizado por apenas duas empresas produtoras ou vendedoras no 

mercado.  

 

f. Modelos marginalistas de oligopólio 

1) Cartel perfeito  

Cartel: é uma estrutura caracterizada por uma organização formal ou informal de poucos 

vendedores dentro de determinado setor, que determina a política de preços para todas as empresas 

que o compõem. O cartel perfeito nada mais é do que oligopolistas, reconhecendo a 

interdependência que têm entre si, procuram se unir e maximizar o lucro do cartel. A solução a que 

se chega é a de monopólio puro. De maneira geral, os cartéis são instáveis. Considerando que em 

geral operam com uma certa capacidade ociosa, o incentivo para que individualmente os membros 

tentem burlar os demais é grande.  

 

2) Cartel imperfeito  

É uma coalizão imperfeita, onde as empresas de um setor oligopolista decidem tacitamente 

(isto é, não é necessário um acordo formal) estabelecer o mesmo preço, aceitando a liderança de 

uma empresa da indústria. A líder (empresa que fixa o preço) pode tanto ser a firma de custo mais 

baixo, como também a maior firma do mercado. A firma líder fixa o preço e é seguida pelas 

demais. Todas maximizam o lucro reconhecendo a interdependência que têm entre si. Na hipótese 

da firma líder será a de custo mais baixo, entra em consideração a regulamentação antimonopólio 

(ela é obrigada a descartar a possibilidade de práticas predatórias de preço que levem seu 

concorrente à bancarrota).  

 

g. Conclusão 
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No mundo atual podemos observar que a preocupação de todos gira em torno da integração 

e da globalização, sempre em procura de alcançar melhores padrões de qualidade, de tecnologia, 

de informação e capacitação, dentre outros; o mercado tem um papel importante, sendo 

imprescindível à presença da competição para a sobrevivência dos povos, portanto concluímos que 

o  Mercado de Oligopólio é o que apresenta melhores características para  alcançar as exigências 

do mundo atual. 

Referências Bibliográficas: 

- Contador, R. Cláudio. Centro de Estudos e Pesquisa. “Uma coletânea de Estudos de Mercado”. 

CEPS/UFRJ, 1999. 

- COPPE/URFJ.  Desafio e oportunidade no mercado. Rio de Janeiro, 2000. 

 

 

4. TRANSPORTE DUTOVIÁRIO E OS GRANDES PRODUTORES DE PETRÓLEO: 

COMENTÁRIOS GETRAM / CATRAM 2005           

             Historiadores relatam que antigas culturas da Índia da Mesopotâmia e os roma nos já 

construíam aquedutos para atender à necessidade de distribuição de água.  

             Com o passar do tempo, foi constatado que o transporte através de tubulações era viável 

também para outros produtos, sobretudo com o advento da era do petróleo. 

            A descoberta do petróleo ocorreu no início do século XX, onde a primeira exploração data 

de 1909, no Irã. O petróleo se transformou em um dos maiores ícones da economia mundial, 

constituindo-se em símbolo de riqueza e alvo de cobiça internaciona l. 

            O Oriente Médio, após a Primeira Guerra Mundial, já era considerado o maior produtor 

mundial de petróleo e fazia despertar  interesses de países desenvolvidos.Propósitos comerciais 

propiciaram a partilha da exploração petroleira dos países da região entre a França e a Inglaterra, 

possibilitando que, dessa forma, passassem a dominar as empresas de exploração de petróleo.  

            Empreendimento gerador de grandes riquezas, apenas alguns países privilegiados tiveram 

acesso a ela. A maioria dos petrodólares foi investida nos países ricos, restando apenas 7% dos 

investimentos aos países árabes. Cerca de 90% da produção mundial de petróleo passaram ao 

controle de somente sete empresas, ficando conhecidas por “Sete Irmãs”, das quais cinco eram 

norte-americanas. 

           A qualidade de vida da população baixava sistematicamente, fazendo surgir um forte 

sentimento de independência nos países árabes. Esses, produtores de petróleo, pressionaram as 

“Sete Irmãs” estabelecendo uma divisão dos lucros em 50%, e, em 1960, criaram a Organização 
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dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), para organizar e fortalecer sua independência 

política. 

           Integram a OPEP países pertencentes e não pertencentes ao Oriente Médio: Arábia Saudita, 

Emirados Árabes Unidos, Irã, Catar, Kuwait, Iraque, Líbia, Gabão, Indonésia, Nigéria, Equador, 

Venezuela e Argélia.   

           O presente trabalho tem por finalidade, apresentar, por meio de um estudo de caso, a 

importância do transporte dutoviário para os países produtores de petróleo no Oriente Médio. 

          Pelo fato de os campos petrolíferos não serem localizados necessariamente próximos dos 

terminais e refinarias de óleo e gás, torna -se necessário que o transporte da produção petrolífera 

seja realizada por meio de embarcações, caminhões, vagões ou tubulações (oleodutos e gasodutos).  

         Os critérios para escolha de modais devem levar em consideração os custos e as 

características dos serviços que proporcionam. As diferenças de custo entre os modais tendem a ser 

substanciais, pois, tomando como base um transporte de carga fechada à longa distância, verifica-

se que, em     média,  os  

 

custos mais elevados são os do modal aéreo, seguido pelo rodoviário, ferroviário, dutoviário e 

aquaviário. 

         Oleodutos são longas tubulações utilizadas no transporte de petróleo e seus derivados, 

constituídos por segmentos de tubos de aço-carbono, soldados, com diâmetros que variam entre 12 

a 20 polegadas. Trechos contínuos de oleodutos conectam terminais ou estações de bombeamento, 

estendendo por centenas de kilômetros. Esse modal de transporte vem se revelando como uma das 

formas mais econômicas de transporte para grandes volumes principalmente de óleo, gás e 

derivados, especialmente quando comparados com os modais rodoviário e ferroviário. 

         O transporte dutoviário pode ser assim subdividido: 

             - Oleodutos, cujos produtos transportados são, em sua grande maioria: petróleo, óleo 

combustível, gasolina, diesel, álcool, GLP, querosene e nafta e outros. 

           - Minerodutos, cujos produtos transportados são: sal-gema, minério de ferro e concentrado 

fosfático. 

             - Gasodutos, cujo produto transportado é o gás natural.  

         A demanda mundial de petróleo aumentará em mais de dois milhões de barris diários no 

segundo semestre de 2005, o que poderá implicar em um aumento da produção ainda no corrente 

ano. 

Mesmo se admitirmos que hoje a oferta é um pouco superior, alguns analistas prevêem um 
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aumento substancial da demanda, em mais de dois milhões de barris diários entre o terceiro e 

quarto trimestres de 2005. Por sua vez, o presidente da OPEP e ministro kuwaitiano do petróleo, 

Ahmed Al-Sabah, admitiu que o cartel poderá aumentar, a qualquer momento, a sua produção. 

        Atualmente a OPEP fornece 40% do petróleo mundial. As dificuldades no mercado não estão 

vinculadas somente à escassez da oferta, mas também inclui questões políticas.  

        A OPEP está acompanhando a escalada do preço do petróleo, que já oscila na faixa dos 

$55.00 o barril, aspecto que poderá vir a comprometer o crescimento econômico de países em 

desenvolvimento. A organização tem afirmado que, atualmente, já produz entre 600.000 e 800.000 

barris diários acima da cota estabelecida por ela própria. 

        No Oriente Médio, bloco formado por 22 países, destaca-se a Arábia Saudita que não apenas 

controla 25% das reservas de petróleo do mundo, dando força à OPEP, mas também é o país que 

possui a maior margem de manobra para aumentar sua produção, em relação à sua própria cota, 

influindo, dessa forma, para o possível declínio dos preços. 

 

5. ESTUDO DE CASO – ORIENTE MÉDIO 

Uma Empresa Petrolífera da Arábia Saudita 

 A Arábia Saudita possui uma economia baseada na extração petróleo e sujeita a forte 

controle governamental.  Ostenta as maiores reservas de petróleo já descobertas (24% do total) e 

ocupa a posição de maior exportador mundial    desse, exercendo   papel  de  liderança na OPEP.    

A indústria  

 

petrolífera é responsável por cerca de 75% de sua receita orçamentária, 40% do seu Produto 

Interno Bruto- PIB e 90% de sua receita de exportação.  

SAUDI ARANGO 

                           A Saudi Arango é uma empresa do ramo petrolífero, com sede na Arábia Saudita. Possui 

escritórios e realiza empreendimentos em vários países do mundo. A estatal é responsável por 95% 

da produção de petróleo saudita. 

                            A Saudi Arango é somente o braço operacional do Ministério do Petróleo da Arábia Saudita, 

a quem cabem as decisões políticas e estratégicas. Trata-se de uma companhia internacional do 

ramo do petróleo, plenamente integrada com as maiores reservas petrolíferas do mundo, atuando 

em mais de um quarto do total global.  
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  O Reino do Arábia Saudita é possuidor de duas fontes importantes de combustível fóssil: 

petróleo e gás natural.Na última década, o consumo mundial de gás cresceu à base de 1,7% ao ano, 

tendendo a um índice de 3,2%, nos próximos 20 anos.  

  Fazendo uma abordagem política sobre esse tema, ressaltamos que os Estados Unidos-EUA 

somente possuem 2,7% das reservas de petróleo mundiais. O Oriente Médio fornece 60% do 

petróleo consumido nos EUA. O grupo de países maiores consumidores de petróleo, formado pelos 

EUA, Canadá, Europa Ocidental e Japão, consome 65% do consumo mundial. Os países do 

Oriente Médio produzem 41% do consumo mundial.  

           Pelo lado da geopolítica, não é difícil deduzir que  existe um entrave para uma maior 

exploração de petróleo, no que se refere ao escoamento da produção. Uma complexa malha de 

oleodutos permitirá o escoamento mais eficiente dessa produção para os países consumidores. 

Surge a necessidade da ampliação da malha de gasodutos e oleodutos, com vistas ao escoamento 

do petróleo e do gás, partindo do mar Cáspio em direção aos grandes países consumidores. 

Também não se pode deixar de considerar a necessidade da ampliação da malha interna de 

oleodutos e gasodutos nos países árabes. 

             O conflito no Oriente Médio tem realçado a importância econômica e geopolítica 

do petróleo no cenário mundial. Nesse contexto, o oleoduto demonstra ser um eficiente modal de 

transporte para a região, permitindo ligar áreas produtivas com terminais marítimos e terrestres. 

            O transporte dutoviário, cada vez mais, ganhará espaço no escoamento do petróleo 

do Oriente Médio, para os grandes centros consumidores, constituindo-se em vetor de 

desenvolvimento para os países daquela região. 

Fonte: www.libanoshow.com/home/oriente_medio/petroleo. 
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                                             GERÊNCIA TOTAL  (GET) 

 

1. TEMAS CORRENTES 

 No trabalho em equipe e em colaboração corporativa, normalmente, cada um dos 

participantes busca formar as idéias de acordo com a sua conveniência e esbanja razõe s para 

defendê-las. Na maioria das vezes, se vence o juízo do opositor com a emoção. 

 Grandes qualidades fazem pessoas de primeira grandeza, mas para alcançar tal maturidade 

há de se aprender a controlar suas paixões. A paixão sempre desterra a razão. Agir movido pela 

paixão, tudo pode sair errado. Mesmo dar a mão a um náufrago requer a consciência de que é 

necessário ter cuidado com quem se afoga, pois não se pode salvá-lo sem correr risco próprio. 

 Comporte-se, sempre, como se estivesse sendo observado, mesmo que tenha a plena certeza 

de estar só no seu ambiente. As paredes têm ouvidos e olhos. Faça sempre o seu melhor, mesmo 

sem que haja cobranças ou controle, pois o que é malfeito acaba por ser conhecido. 

 Em equipe, será criticado aquele que tentar regular tudo segundo seu próprio conceito. Não 

há perfeição absoluta e tão pouco detrito absoluto. 

 A superioridade humana está alicerçada no caráter, esforço e talento. Conhecimento e 

intenções nobres são ingredientes necessários para o sucesso gerencial. Partilhe dons morais e 

aspire para si e todos seus colaboradores coisas elevadas e substanciais, despreze a vaidade inútil e 

não seja complacente com a desonestidade nem com o criminoso. 

 

2. NEGOCIAÇÃO EM ALTO NÍVEL 

Intenções nobres e conhecimento colaboram para garantir a fecundidade do sucesso de uma 

negociação. O negociador esforçado e talentoso não deve fazer do seu conhecimento seu servo, mas 

seu amigo, além de buscar a desenvolver a arte de influenciar os participantes de uma negociação 

utilizando  pontos fracos dos opositores que são obstáculos a consecução do seu objetivo. Isto depende 

mais de habilidade do que determinação. 

O insucesso de uma negociação, normalmente, costuma ser apanágio da estupidez e 

despreparo do negociador. Por vezes, uma negociação vantajosa se concretiza com a ajuda da sorte, 

mas ela se cansa quando tem que carregar alguém nas costas muitas vezes ou por muito tempo.  

Em muitos casos, mais que conquistar a admiração geral, o negociador deve conquistar a 

afeição e aceitação dos part icipantes. Sendo prudente, permanece na área central da sensatez.. Agindo 

equilibradamente, aceita que há mais valor em evitar o perigo do que vencê- lo. Domina a situação e 
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não deixa que a situação o domine, mantendo sua integridade que é a diretriz de sua retidão, chegando 

a temer o seu maior sensor: a si próprio. Tendo completo domínio de si próprio na prosperidade como 

na adversidade, ninguém irá censurá-lo, mas admirá- lo. 

 

Saber esperar o momento certo para colocar seus principais pontos fortes numa 

negociação, exige grandes reservas de paciência, essencial para continuar no rumo ao centro da 

oportunidade. Não se revela todos os trunfos no primeiro lance. O bom jogo é moderar a força e o 

conhecimento e pouco a pouco ir aumentando o desempenho. 

Só o que é verdadeiro e certo perdura. A mentira, mais cedo ou mais tarde, é desmascarada. 

Uma difícil negociação, principalmente em situação de crise, demanda mais atenção do negociador 

para uma boa saída do que uma entrada bastante aplaudida. 

Perceber as dificuldades de uma negociação pode ser uma habilidade, mas descobrir uma 

maneira de evitá-las revela uma habilidade ainda maior. 

A reputação de um negociador que tem substância é a que conserva o seu valor. 

 

3. EMPREENDEDORISMO: VALORES DE UM EMPREENDEDOR 

Não há grande empreendedor sem qualidade sublime. Conhece-se a grandeza do talento de 

um grande empreendedor por suas aspirações e só algo grande pode satisfazer uma grande capacidade. 

O que é excesso para uns é pouco para outros e por isso o empreendedor inovador tem 

dificuldade de tornar realidade muitos projetos factíveis, mas fora de alcance do imaginário comum. 

Em conseqüência, a cautela é sempre útil. Os fatos dependem de muitas circunstâncias. O 

que triunfa em certa circunstância, pode fracassar em outra. Saber adaptar-se aos interesses dos 

patrocinadores do projeto a ser proposto, se consegue, na maioria dos casos, mantendo o equilíbrio 

com harmonia. 

 

4.  A ARTE DE VIVER EM SOCIEDADE: COMENTÁRIOS GETRAM / CATRAM 2005 

A arte de viver em sociedade é a arte de unir indivíduos com características variadas 

formando grupos sociais, que visam atingir objetivos comuns, com liberdade e responsabilidade 

limitadas por regras e costumes.   

Todos os seres vivos possuem características variadas, assim como, interesses dive rsos, 

porém, quando surgem problemas ou interesses cuja solução ultrapassa a capacidade individual, a 

tendência é a formação de grupos, de forma consciente ou instintiva, que possa unir forças para a 

resolução do problema ou alcançar o objetivo pretendido. 
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O ser humano apresenta características que o diferencia dos outros animais. Entre essas 

características podemos destacar: a capacidade de comunicação avançada; a ambição; a capacidade 

de liderança; e a capacidade de controlar seus instintos. 

A comunicação verbal seja ela oral ou escrita e a comunicação não verbal através das 

mímicas, gestos, olhares, posturas, sejam conscientes ou inconscientes dão ao ser humano a 

capacidade de expressar suas vontades de curta e longa distancia e que por vezes podem até dizem 

o contrario daquilo que se pretendia dizer.  O  cuidado  com  a  comunicação  para  o  homem  que 

vive e  

 

trabalha em sociedade deve ser constante, visando evitar as barreiras nas comunicações que se 

manifestam de forma escondida através das opiniões e atitudes do receptor que fazem com que ele 

só ouça ou leia o que lhe interessa, ou ouça mensagem de modo que coincida com sua opinião 

mesmo que o conteúdo da mensagem seja o contrário; o egocentrismo que impede enxergar o 

ponto de vista de quem fala; e o preconceito que predispões o ouvinte a um conceito previamente 

estabelecido. 

A ambição impulsiona o homem a acumular bens visando galgar posição mais elevada 

na sociedade em que vive. 

A liderança é a capacidade que alguns indivíduos possuem ou adquirem e que os 

tornam indispensáveis em uma sociedade ou grupo social, pois o líder é a pessoal que coordena as 

ações do grupo e consegue a participação espontânea e boa vontade das pessoas que ele dirige, e 

faz com que o beneficio alcançado seja maior que a soma das forças dos indivíduos isoladamente. 

A capacidade de controlar seus instintos naturais é a principal característica do ser 

humano. Durante um longo período na pré-história humana, as reações instintivas eram vitais. 

Más, as novas realidades da civilização apresentam necessidades de que sejam contidas as ondas 

de excesso emocional. As primeiras leis e proclamações de ética como: o Código de Hamurabi, os 

Dez mandamentos dos Hebreus, e outros, podem ser interpretados como as primeiras tentativas de 

conter e domesticar a vida emocional do homem em sociedade. Para Freud, a civilização se funda 

à medida que se constrói a capacidade de regular, impondo severas restrições, a dois impulsos 

estruturais da vida humana: a sexualidade e a agressividade. São estes dois impulsos que movem o 

ser humano na sua busca incessante em realizar o programa do princípio do prazer, e que jamais 

será possível realizar, pois a vida em sociedade, resultado do desenvolvimento da civilização, só é 

possível graças às restrições reguladoras sobre estes impulsos. 
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Grupo Social é o conjunto de pessoas que vivem em certa faixa de tempo e de espaço, 

seguindo normas comuns, e que são unidas em torno de um objetivo comum. Podemos citar como 

exemplos de grupos sociais: a família, times esportivos, partidos políticos, empresas, etc. 

A família é o principal exemplo de grupo social, ela reúne os ascendentes com seus 

descendentes que vivem numa interdependência natural, onde os pais cuidam dos filhos e estes 

quando atingem a idade adulta passam a cuidar dos pais, regidos pelos costumes, pela gratidão e os 

sentimentos que uns sentem pelos outros. Nos dias atuais, existem leis que regulam a família, essas 

leis determinam as formas de sua constituição e desconstituição, a adoção de filhos e os direitos e 

deveres dos componentes da família. 

 A sociedade familiar, assim como, toda forma de grupo social se adapta a evolução do 

ser humano e as regras e costumes de cada região. Contudo, a vida moderna, com suas várias 

necessidades e a privações de liberdades, está levando a uma degradação da família e criando um 

problema para as crianças que vivem trancadas com uma TV ou uma babá, e  ainda  crianças  

abandonadas  por  um  dos  

 

genitores ou por ambos, e outras que convivem diariamente com violências domésticas, tudo isso 

pode levar a uma geração de pessoas com perturbações emocionais, pessoas solitárias, mas 

rebeldes, nervosas e agressivas. 

O homem é um ser que necessita de vínculos afetivos para se desenvolver.  A sociedade 

em sentido mais amplo é o conjunto dos mais diversos grupos sociais com o sentimento de atingir 

o bem comum. 

O bem comum é o conjunto de bens que formam o patrimônio de uma sociedade. Por 

exemplo, a geografia e as paisagens de um país, as águas e riquezas naturais, o seu nível de vida, 

capacidade de produção, infra-estruturas de transportes e comunicações, edifícios, sistema de 

educação e de saúde, patrimônio artístico, etc. 

Todos os membros da sociedade têm o direito de gozar dos bens comuns e os membros 

adultos têm o dever de contribuir para esse bem comum de acordo com as suas possibilidades. 

Além disso, os adultos têm de contribuir proporcionalmente com mais do que recebem, porque os 

outros mais débeis (crianças, anciãos, doentes) podem contribuir com menos.  

O bem comum não pode ser alcançado espontaneamente mediante a simples soma dos 

esforços dos indivíduos e dos grupos. É preciso organizar e coordenar essas iniciativas. Para isso 

existe necessariamente a autoridade pública, a quem cabe organizar a contribuição de todos, 

distribuindo tarefas e repartindo os bens. 
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O papel do governo na sociedade é exercer com autoridade as ações de coordenação 

das atividades administrativas da sociedade. E para poder gozar de autoridade o governo deve ter 

meios para assegurá- la: deve governar e ser obedecido e deve ter força legítima e moderada para 

impor as decisões que afetem ao bem comum, corrigindo os que se desviam e reprimindo as 

condutas anti-sociais. Mas a autoridade é limitada e deve ser guiada por critérios racionais de 

justiça, que possam ser explicados aos cidadãos. Para isso, as sociedades devem ser governadas 

mediante leis escritas e costumes conhecidos e respeitados por todos, para que cada um possa 

contribuir conscientemente para o bem comum. 

A vida em sociedade não é uma tarefa fácil, e uma das características mais 

emblemáticas do nosso tempo - sobretudo para quem vive nos grandes centros urbanos, é a falta de 

respeito nas relações entre as pessoas e destas com o meio onde vivem. Um rápido passeio pelas 

ruas de uma grande cidade é o suficiente para se observar, em meio ao turbilhão de cenas que o 

cotidiano se encarrega de banalizar, flagrantes que evidenciam a impressionante incapacidade 

demonstrada pelas pessoas de desfrutar de uma saudável vida em sociedade. Parece que abrimos 

mão, em definitivo, das prerrogativas da civilização e optamos por um retorno à idade da pedra, 

quando o homem, ainda na sua compleição primitiva, não dispunha de muitos atributos além do 

instinto e da força física.  

 

 

A tendência social, em geral nos países chamados desenvolvidos, é para uma 

autonomia cada vez maior do indivíduo, o que traz mais competitividade e menos solidariedade, e 

isso traz mais isolamento e uma deterioração na integridade social. 

A inversão de valores, reinante na atualidade, faz com que a noção de coletividade, de 

pertencer a um meio onde os direitos dos demais devem ser observados, virou uma metáfora. Ética 

tornou-se algo tão ultrapassado e sem espaço no mundo moderno, que as pessoas nem sequer 

sabem o que significa. A grosseria, a intolerância, o egocentrismo, impaciência e a prepotência 

passaram a dar o tom no dia-a-dia da sociedade.  

Contudo, a vida em sociedade é uma constante evolução do homem que luta pela 

sobrevivência sem perder suas características primitivas, onde se sobressai aquele que consegue se 

adaptar a uma nova situação a cada dia.  

A evolução da civilização partiu da vida em estado de natureza, com liberdade ilimitada 

onde a força física dominava e as reações do homem eram quase todas emocionais, com as 

desvantagens de por vez ficar à mercê de encontrar um mais forte à sua frente; para uma vida em 
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sociedade que mantém certa ordem, porém a um elevado custo de restrição de suas liberdades, 

onde as reações devem ser mais racionais e suas ações devem ser planejadas e atualizado com a 

tecnologia e as novas informações. 

Para compreendermos os impactos das novas tecnologias na cultura e na comunicação 

contemporâneas devemos dirigir nosso olhar para a sociedade enquanto um processo complexo e 

sempre inacabado. 

As diversas manifestações da cultura contemporânea como, por exemplo, a 

efervescência social da Internet; as comunidades virtuais; as festas "rave"; o "underground high-

tech" com os "hackers", "crackers", "cypherpunks" e outros; o misticismo dos "zippies", etc., 

exprimem o encontro das tecnologias digitais com a socialidade contemporânea. 

O conceito de socialidade é definido em oposição àquele de "sociabilidade". A 

"socialidade" marcaria os agrupamentos urbanos contemporâneos, colocando ênfase no presente, 

no instante vivido além de projeções futuristas ou morais, nas relações banais do cotidiano, nos 

momentos não institucionais, racionais ou finalistas da vida de todo dia. Isso a diferencia da 

sociabilidade que se caracteriza por relações institucionalizadas e formais de uma determinada 

sociedade. 

Essas comunidades virtuais do ciberespaço encaixam-se bem no que U. Hammerz, 

chama de "’communauté sans proximité’",  instituindo não um território físico, mas, um território 

simbólico. 

O homem, como todo indivíduo de qualquer espécie, tem características próprias que 

podem ser consideradas virtudes ou defeitos, dependendo de como essas características são 

empregada no convívio diário dele com seu grupo social. 

 

 

As sociedades compostas por seres humanos são mutáveis em seus conceitos e 

necessidades ao longo do tempo e em diferentes regiões do planeta. 

A evolução científica dita as regras nas mudanças das sociedades. A sociedade virtual 

que hoje já é vivenciada pelos internaltas é uma tendência de abrangência mundial, onde as 

pessoas passam a conversar com outras que só se vêem pelas Webcans e provavelmente nunca se 

verão pessoalmente; mas, trocam informações e conhecimentos. 

A esperança é que no futuro, haja um aumento na educação emocional para que 

possamos aprender a lidar mais eficientemente com nossos sentimentos, aumentando a capacidade 

de empatia e de cooperação social.   
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3. COMUNICAÇÃO EMPÁTICA : COMENTÁRIOS GETRAM / CATRAM 2005 

 

a. Princípios da Comunicação Empática 

      

     1)  Procure primeiro compreender 

Procure Primeiro Compreender, Depois Ser Compreendido (Princípios de Comunicação 

Empática):  

Este princípio é a chave para a comunicação interpessoal eficaz. “Tentar primeiro 

compreender” implica uma mudança profunda no paradigma, pois, geralmente, estamos habituados 

a “escutar”, ou a fingir que escutamos. Quando o autor fala em atenção empática, refere-se à 

atenção com a finalidade de compreender, ou seja, realmente compreender. 

Importante diferenciar-se empatia de solidariedade. Solidariedade significa concordar, uma 

forma de julgamento, enqua nto que na atenção empática se escuta com os ouvidos, mas também, 

ouve com o coração e com os olhos, ou seja, prestamos atenção, compreendemos quem nos fala. 

 

 

 

“A atenção empática é poderosa porque lhe dá informações precisas para trabalhar. Em vez de 

projetar sua própria autobiografia e presumir pensamentos, sentimentos, motivos e interpretações, 

você lida com a realidade interna da outra pessoa, o que está no coração e na mente dela. Ouve 

para compreender. Concentra-se em receber a comunicação mais profunda do outro ser humano ” 

(COVEY, 1989:266). 
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  Depois ser compreendido, esta é a outra parte do Hábito 5. Quando se consegue expor as 

idéias com clareza, objetividade, usando imagens claras, e, mais importante, dentro de um contexto 

- da profunda compreensão dos paradigmas e preocupações dos outros, aumenta-se 

significativamente a credibilidade das próprias idéias. 

“Nos negócios, você deve dedicar algum tempo a ouvir seus empregados, um a um. Ouça seus 

problemas, tente entendê-los. Implante um registro dos problemas pessoais, ou arquivo de 

informações em sua empresa, para obter dados confiáveis, precisos, em todos os níveis: dos 

fregueses, fornecedores e empregados. Torne o elemento humano tão importante quanto o 

financeiro ou o técnico. Você economiza bastante tempo, ene rgia e dinheiro quando investe nos 

recursos humanos de qualquer empresa, em todos os níveis. Quando você ouve, aprende. E 

também dá às pessoas que trabalham a seu lado o ar psicológico de que precisam. Você inspira 

uma lealdade que vai além das exigências burocráticas e físicas do emprego” (COVEY, 1989:286-

287). 

Assim, um vendedor eficaz primeiro tenta entender as necessidades, as preocupações, a 

situação do consumidor. O vendedor amador vende produtos. O profissional vende soluções para 

as necessidades e os problemas. Trata-se de uma abordagem totalmente diferente. Ele também 

aprende a relacionar as necessidades das pessoas com seus produtos e serviços. Ele precisa ter a 

integridade para dizer: “Meu produto ou serviço não atende a esta necessidade”, caso isso seja 

verdade.     

Você vê um índio? Como ele é? Como está vestido? Para que lado está virado? E se eu lhe 

disser que você não está vendo um índio, mas sim um esquimó, vestindo um casaco com capuz que 

lhe cobre a cabeça e segurando uma lança? Quem estaria certo? Será que você consegue visualizar 

esse esquimó? Na verdade, as pessoas não vêem o mundo como é, mas como elas são, ou como 

foram condicionadas a ser. Por isso, o olhamos com nossos próprios sistemas de valor, nossas 

expectativas, nossas pressuposições implícitas sobre como o mundo é e como deveria ser. 

Assim, o mal-entendido é a grande causa do sofrimento dentro da família. Certa vez, um 

pai me contou que começou a castigar o filho pequeno. Afinal, contrariando as suas ordens, o 

menino vivia dobrando a esquina para ir brincar na outra rua. Cada vez que ele fazia isso, o pai o 

castigava e lhe dizia para não dobrar a esquina novamente. Até que, depois de ser punido mais uma 

vez, o garotinho olhou para o pai com os olhos cheios de lágrimas e perguntou: “O que é esquina, 

papai?”  
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Então, quando você compreende, não julga. Nós julgamos para evitar um confronto com a outra 

pessoa. Confrontamos apenas o rótulo que lhe atribuímos. Além disso, quando não esperamos 

nada, jamais nos desapontamos. E o problema de julgar ou rotular é que você começa a interpretar 

todas as informações de modo a confirmar o julgamento. Esse é o significado de “preconceito” ou 

“prejulgamento”. Enquanto nos comportarmos como juízes e jurados, em vez de ouvintes e 

amigos, dificilmente exercemos em nossos filhos e familiares o tipo de influência que desejamos. 

De outro modo, as influências podem ser bem negativas. Também provocadas muitas vezes 

pela incompreensão, o ressentimento e a raiva desviam muitas famílias da sua própria rota. Para 

evitar que isso aconteça nada como exercitar a escuta empática, que penetra no coração e na mente 

do outro, sem estereótipos. E retornar, a esse outro, em forma de uma palavra, um gesto, uma 

expressão facial ou um silêncio que demonstrem uma serena vontade de compreender. 

Mas a maioria de nós prepara a resposta enquanto “escuta”. Assim, avaliamos, 

aconselhamos, sondamos ou interpretamos de acordo com nosso ângulo de visão. E nada disso 

constitui uma resposta compreensiva. Tudo advém da nossa autobiografia, do nosso universo, dos 

nossos valores. No momento de dar um feedback para o outro, pergunte a si mesmo: “Será que 

esse feedback vai ser realmente útil para essa pessoa ou será que só satisfaz minha própria 

necessidade de controlar seu comportamento?” E, quando alguém puser em prática um projeto 

importante ou conseguir algo à custa de muito esforço, expresse sempre admiração, 

reconhecimento e aprovação. Jamais dê feedback negativo – mesmo que seja merecido e que você 

o faça de modo construtivo, para ajudar a pessoa a se aperfeiçoar. Dê feedback construtivo em 

outro momento, quando a pessoa estiver pronta para recebê-lo. Apenas elogie o esforço, elogie o 

coração que se empenhou nessa tarefa, elogie o valor da pessoa. 

    

 2)  Ouvir com empatia 

 Procurar primeiro compreender implica uma mudança profunda de paradigma. 

Tipicamente, nós procuramos primeiro que nos compreendam. A maior parte das pessoas não 

consegue escutar com a intenção de compreender. Elas ouvem com a intenção de retrucar. Elas 
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estão sempre falando ou se preparando para falar. Elas filtram tudo através de seus próprios 

paradigmas, lêem sua autobiografia na vida das outras pessoas. 

Elas estão constantemente projetando suas experiências interiores no comportamento dos 

outros. Receitam seus óculos para qualquer um com quem se relacionam. Se elas tiverem um 

problema com alguém – filho, cônjuge, empregado -, a atitude invariavelmente é: ”Eles não me 

entendem”. 

 

 

Quando outra pessoa fala, estamos normalmente “escutando” em um dos quatro níveis. 

Podemos estar ignorando a outra pessoa, ou seja, não escutando nada. Podemos fingir que não 

escutamos.  

Podemos adotar a escuta seletiva, ouvindo apenas determinadas partes da conversa. 

Fazemos isso sempre que ouvimos o falar constante de uma criança em idade pré-escolar. Ou 

podemos até praticar a escuta concentrada, prestando atenção e concentrando a energia nas 

palavras que estão sendo ditas. Mas poucas praticam o quinto nível, a forma mais elaborada de 

ouvir, a escuta empática. Quando falo da escuta empática, estou me referindo à escuta com a 

finalidade de compreender. Trata-se de um paradigma completamente diferente. 

A escuta empática entra dentro do quadro de  referências de outra pessoa. Se você olhar 

para dentro dele, vê o mundo como ela o vê compreende seu paradigma, compreende o que ela 

sente. 

  A ausência da escuta empática não está em concordar com alguém, mas sim em 

compreender aquela pessoa profundamente, tanto no plano emocional quanto no intelectual. 

 A escuta empática é a chave para se fazer depósitos na Conta Bancária Emocional 

 3)  Diagnostique antes de prescrever: 

Ë difícil primeiro compreender, diagnosticar antes de receitar. Muito mais fácil é dar um 

par de óculos que serviram tão bem durante estes anos todos para a pessoa necessitada. Procura 

primeiro compreender (ou diagnosticar) antes de prescrever algo é um princípio correto que se 
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manifesta em muitas áreas da vida. É a marca registrada de todos os profissionais de verdade. 

Trata-se de uma atitude fundamental para o oculista, para o médico de verdade. Você não terá 

confiança no tratamento recomendado pelo médico, a não ser que confie no diagnóstico. Este 

princípio também é verdadeiro em vendas. Um vendedor eficaz primeiro tenta entender as 

necessidades, as preocupações, a situação do consumidor. O vendedor amador vende produtos. O 

profissional vende soluções para as necessidades e os problemas. Trata-se de uma abordagem 

totalmente diferente. O profissional sabe como diagnosticar, como entender. Ele também aprende a 

relacionar as necessidades das pessoas com seus produtos e serviços. E ele precisa ter a integridade 

para dizer: “Meu produto ou serviço não atende a esta necessidade”, caso isso seja verdade. 

Diagnosticar antes de prescrever também é fundamental para outras áreas profissionais, por 

exemplo, o design de produtos. Você pode imaginar que alguém em uma companhia diga: “Esse 

papo de pesquisa com o consumidor é furado. Vamos fazer os produtos e pronto”. Em outras 

palavras, esqueça a compreensão dos hábitos de consumo e da  motivação  do  consumidor  –   

apenas projete os  

 

 

produtos. Não vai funcionar nunca. A chave para o julgamento correto é a compreensão. Se julgar 

primeiro, a pessoa nunca vai entender completamente. 

 

b. Princípios da Cooperação criativa 

      

                 1) Crie sinergia: 

 Um bom meio para compreendermos a sinergia é utilizando a metáfora do corpo. O corpo 

é mais do que mãos, braços, pernas, pés, cérebro, estômago e coração reunidos. É um todo 

miraculoso e sinergéticos, capaz de incríveis realizações porque suas partes trabalham em 

conjunto. Duas mãos, por exemplo, podem fazer mais juntas do que cada uma separadamente. A 

sinergia é fruto mais elevado de todos os hábitos. Seu poder é tão catalisador que afeta o modo 

como às partes interagem umas com as outras, com espírito de respeito e compreensão. 

Mas sinergia não é apenas trabalho de equipe. É trabalho criativo de equipe, cooperação 

criativa. Nesse sentido, o segredo é aprender a valorizar e a celebrar a diferença. Afinal, a própria 

criação biológica de uma família depende das diferenças físicas entre um homem e um mu lhes, 
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capazes de gerar filhos. Na verdade, a essência da sinergia está em misturar o melhor de cada um 

de forma que se crie algo inteiramente novo. Esse é um passo coletivo fundamental para a solução 

de problemas e para a construção de uma bela cultura familiar. 

Para fortalecer ainda mais essa cultura, nada como cuidar do sistema imunológico da 

própria família. Desse modo, vocês precisam se proteger de quatro tipos de “câncer” letais para a 

vida familiar: crítica, reclamação, comparação e competição. E, sem um sistema imunológico 

saudável, pode haver metástases, espalhando energias negativas pela família. 

A sinergia está em toda a parte, na natureza. Se você colocar duas plantas lado a lado, as 

raízes se misturam e melhoram a qualidade do solo, de modo que as duas plantas crescem melhor 

do que se estivessem separadas. Se você coloca duas peças de madeiras juntas, elas agüentarão 

muito mais do que o peso suportado por cada uma individualmente. O todo é maior do que a soma 

das partes. 

O desafio está em aplicar os princípios de cooperação criativa, aprendidos na natureza, em 

nossas relações sociais. A vida familiar fornece muitas oportunidades para observar e praticar 

sinergia. 

A própria maneira como um homem e uma mulher trazem ao mundo uma criança é 

sinérgica. A essência da sinergia é valorizar as diferenças – respeitá- las, investir nos pontos fortes, 

compensar as fraquezas. 

 

 

A sinergia não poderia criar um roteiro para a nova geração – uma geração mais voltada 

para servir e contribuir, que fosse menos protetora, menos antagônica, menos egoísta; uma geração 

mais aberta, mais confiante, mais confiável; menos defensiva, desconfiada e política; mais 

amorosa mais dedicada e menos possessiva e crítica? 

 

   2) A comunicação sinérgica: 

Quando você comunica sinergicamente, está simplesmente abrindo seu coração, sua mente 

e modo de expressão para novas possibilidades, nova alternativas e novas opções. 
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Muitas pessoas jamais experimentaram a sinergia, mesmo em grau moderado, seja na vida 

familiar, seja em outras interações. Elas foram treinadas e educadas dentro da comunicação 

defensiva e protetora, para crer que a vida e os outros não dignos de confiança. 

Isso constitui uma das maiores tragédias e desperdício s do mundo, porque um potencial 

imenso continua imobilizado – completamente estático e inútil. As pessoas ineficientes convivem 

dia após dia com este potencial mal aproveitado.  

Elas podem ter experiências criativas inusitadas, talvez nos esportes, onde conseguiram 

entrar realmente no espírito de um time, por um período determinado. 

 3) Sinergia em sala de aula: 

Muitas das melhores turmas vivem a um passo do caos. A sinergia mostra o quanto os 

professores e alunos estão realmente abertos para o princípio de que o todo é maior que a soma das 

partes. 

4)  A Sinergia nos negócios: 

No início sempre os contatos são respeitosos, cuidadosos e previsíveis. Quando começamos 

a conversar sobre as várias alternativas, possibilidades e oportunidades à frente, as pessoas 

começaram a se abrir. As pessoas estavam sendo verdadeiramente empáticas, bem como corajosas, 

e nós passamos do respeito mútuo e da compreensão para a criação de uma comunicação sinérgica. 

Uma vez que as pessoas experimentam a sinergia real, elas nunca mais são as mesmas 

novamente. Elas descobrem a possibilidade de ter outras aventuras no futuro, capazes de abrir suas 

mentes. 

 

 

 

   5)  Sinergia e comunicação: 
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A sinergia é excitante. A criatividade é excitante. Ë fenomenal o que a mente aberta e a 

comunicação conseguem realizar. 

O diagrama a seguir mostra o quanto à confiança está vinculada aos diferentes níveis de 

comunicação. 

O nível mais baixo da comunicação deriva de situações de desconfiança, que se 

caracterizam pela atitude defensiva, cuidadosa e freqüentemente pela linguagem baseada nas 

formalidades legais, que cobre todas as possibilidades e procura padrões e cláusulas de 

rompimento para quando as coisas ficarem pretas. Esta forma de comunicação produz apenas 

Ganha/Perde ou Perde/Perde. 

A comunicação intermediária é a comunicação respeitosa. Ela opera em situações 

independentes, e até mesmo nas interdependentes, mas as possibilidades criativas não se 

concretizam. Nas situações interdependentes, o compromisso é a posição normalmente tomada. O 

compromisso significa de 1 + 1 = 1 ½ . Os dois lados cedem. A comunicação não é defensiva, 

protetora, furiosa ou manipuladora. Ela é honesta, verdadeira e respeitosa. Mas não é criativa e 

sinérgica. Ela produz uma forma menor de Ganha/Ganha. 

 

c. Conclusão 

Os princípios aqui apresentados: Comunicação empática e Cooperação criativa favorecem 

um entendimento mais profundo das questões e uma comunicação mais clara com as pessoas, e 

nos ensina a tirar proveito das diferenças, e a descobrir opções e alternativas melhores do que o 

“meu jeito” ou o “seu jeito”.  

Quando procuramos compreender real e profundamente os outros seres humanos, abrimos 

as portas para soluções criativas e terceiras alternativas. Nossas diferenças não formam mais 

obstáculos para a comunicação e o progresso. Em vez disso, tornam-se auxiliares da sinergia. 

A aplicação desses princípios garantirá eficiência nas negociações, com garantia de 

relações comerciais promissoras. 

Re fe rênc i a s  B ib l iog rá f i ca s  

- Os 7 hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. 

- Stephen R. Covey -Pág 307 Princípios da Comunicação Empática 

- Internet www.franklincovey.com.br 
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5. ESTRESSE ENVELHECE: COMENTÁRIOS GETRAM / CATRAM 2005 

 

A prova disso foi encontrada dentro das células por  um estudo americano. 

Todos já ouviram histórias como "Fulano envelheceu depois da morte do filho”ou "Sicrano 

ficou de cabelo branco quando cuidou do pai no hospital". Uma pesquisa da Universidade da 

Califórnia, em São Francisco, nos Estados Unidos, acaba de demo nstrar que há verdade por trás 

desses clichês. O estudo comprova pela primeira vez que o stress acelera o envelhecimento.Além 

disso, a pesquisa indica a influência direta do estado psicológico sobre a longevidade das células 

do organismo. Pessoas que têm uma percepção elevada do próprio stress envelhecem mais 

rapidamente. "Existem certas formas de pensar que contribuem para o stress – a idéia, por 

exemplo, de que os problemascom que lidamos são insolúveis", diz a psicóloga Elissa Epel, uma 

das coordenadoras do estudo. 

Elissa e sua equipe examinaram 58 mães de 20 a 50 anos, 39 das quais cuidavam de filhos 

com autismo, paralisia cerebral ou outras deficiências. Os cientistas analisaram o grau de 

envelhecimento de células do sistema imunológico dessas mulheres. O principal indicador do 

envelhecimento celular é urna seção na ponta do cromossomo  as fitas de DNA que guardam 

nosso material genético  chamada telômero. Tratasse de uma espécie de tampa bioquímica, que 

tem a função de manter a integridade do DNA, impedindo que a molécula se desfaça. Cada vez 

que uma célula se divide, o telômero fica um pouco menor, até atingir um ponto crítico. A partir 

daí, a célula não se reproduz mais e acaba morrendo. O telômero, portanto, é um indicador de 

idade celular. Ao mostrar que o stress encurta prematuramente os teiômeros, a pesquisa indicou 

uma relação entre ele e o envelhecimento. 

A pesquisa comprovou que o desgaste de prestar cuidados intensivos a um filho cobra seu 

preço. A diminuição dos teIômeros foi mais acelerada nas mulheres que cuidavam de filhos 

deficientes. Testes psicológicos revelaram que o modo como essas mulheres encaravam seus 

problemas também desempenhava um papel. A idade celular daquelas que se percebiam como 

tendo altos níveis de stress chegou a ser até dez anos superior à das mulheres da mesma idade com 

baixos níveis de stress. Além do comprimento do telômero, a pesquisa mediu níveis de telomerase 

– uma enzima que tem a função de restaurar as perdas do telômero e de radicais livres, substâncias 

que danificam tecidos celulares, intensificando o envelhecimento. Os resultados foram 
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consistentes: mulheres mais estressadas apresentaram níveis mais baixos de telomerase e mais 

altos de radicais livres. A pesquisa deixa uma lição básica: paz de espírito ajuda a retardar a 

velhice. "Muitos gostariam de ter uma pílula mágica, mas o modo mais efetivo de reduzir o stress 

está em mudanças no estilo de vida", diz Elissa Epel. A pesquisadora recomenda relaxamento e 

alimentação equilibrada para combater o stress. E uma atitude mais serena diante de aspectos da 

vida sobre os quais não se tem controle 

 

6 .  E M P R E S A S  D E V E M  T E R  O  C R E S C I M E N T O  Q U A L I T A T I V O  

C O M O  O B J E T I V O :  C O M E N T Á R I O S  G E T R A M  /  C A T R A M  2 0 0 5   

 

Muitas empresas ainda medem o crescimento apenas pelo aumento de vendas, o que é 

considerado um erro estratégico pelo consultor Marco Antônio Oliveira Neves, diretor da Tigerlog 

Consultoria e Treinamento em Logística. Para ele, crescer significa ter lucro e rentabilidade. Para 

conseguir isso, é preciso um planejamento estratégico e uma gestão profissional. "Crescer de 

forma qualitativa é que vai sustentar a empresa no longo prazo." Com esses objetivos em foco, a 

empresa deve investir constantemente em tecnologia, procurando se adiantar ao mercado. 

A diretora comercial da Viação Itapemirim, Andrea Cola, diz que é importante também 

mostrar aos clientes o comprometimento que a empresa tem com eles, com a qualidade do serviço 

e com sua satisfação. A executiva diz que o maior desafio para o setor transportador não é o futuro 

da economia, nem a concorrência informal. mas as estradas caóticas do país. "As perdas são 

enormes."Segundo Neves, transformar-se num operador logístico deverá ser o caminho natural de 

todas as grandes e médias empresas de transporte rodoviário de carga. Pesquisa recente da 

consulto ria AT Kearney revela que aproximadamente 82% das atividades de transportes nas 

empresas já se encontram terceirizadas, enquanto a terceirização da atividade de movimentação e 

armazenagem de materiais encontra-se num patamar de 32%. A gestão de processos e sistemas 

está em 23%. 

Recentemente, o Núcleo de Estudos de Logística da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro mostrou que há uma expectativa de que a terceirização dos serviços de logística atinja até 

65% de toda carga no Brasil. Segundo Neves, esse seria o índice de saturação do setor, que se 

encontra atualmente próximo de 20%. "Há margem para esse mercado triplicar de tamanho nos 

próximos anos", diz o consultor.  
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CONCLUSÃO 

 

Este é o Volume V da coletânea de Administração, Logística e Transporte. Como os demais, 

busca sintetizar alguns comentários e atualidades úteis para um gerente executivo que esteja 

envolvido em tarefas que lhe demandam resultado. 

Em todos os volumes, houve uma preocupação permanente com a grandeza da alma de quem 

se propõe gerenciar pessoas, processos e projetos. Um pensamento sempre voltado para o bem 

engrandece o coração, eleva nosso pensamento e enobrece o caráter.  

Relacionar-se bem com o máximo possível de pessoas, aumenta o universo de possibilidades 

e oportunidades. A rispidez e grosseria angariam tão somente desprezo e irritação geral. Alguns 

conseguem causar mal estar a todos apenas com a sua presença, por serem desagradáveis ou de 

temperamento difícil. Estes terão muita dificuldade de êxito se não mudarem seu comportamento. 

A retidão de caráter do gerente executivo é a garantia de respeitabilidade por parte de todos.  

“ Não há como se dar bem com a vilania, pois ela não tem compromisso com a integridade, 

nem convém tratá-los com fidalguia, pois não entendem o que é honradez. Eis por que não existe 

amizade verdadeira entre maus. Evite quem não tem honra, pois quem não estima a honra não 

preza a virtude. E a honra constitui o trono da integridade”(Baltazar Gracián). 
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